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"São muito poucos os trabalhos de
dicados ao estudo· das relações en
tre índios e brancos no Brasil no pe
ríodo colonial ou imperial( ... ). O livro 
constitui uma contribuição muito 
boa( ... ) para aqueles que estão enga
jado~ em ativid~des i°ndigenistas e 
que refletem sobre elas." 

júlio Cézar Malatti - Brasília 

"Aldeamentos indígenas ( ... ) com 
documentos abundantes mostra co
mo a política real era orientada na 
defesa intransigente da liberdade 
'dos índios, a qual evidentemente se 
.chocava com os interesses dos pro
prietârios de terra." 

Manoel Rodrigues Ferreira 
São Paulo 

" A obra representa uma real contri-
· buição no campo da pesquisa sobre 

nossas comunidades indígenas, 
atualizando a imagem do nosso ín
dio, ainda estereotipada em vârtas 
regiões do País ( ... ), como também 
apresenta justificativas para ativida
des de diversas comunidades indí
genas nos dias de hoje, fruto de atos 
e fatos ocorridos no passado." 

General lsmarth de Araújo Oliveira 
Brasília 

"Esse livro é uma pérola. Não ape
·nas para ser lido, mas deveria fazer 
parte da biblioteca de todo goiano e 
de todo brasileiro culto." 

Jesko Putkramer - Goiánia 
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Este livro foi editado em regime de co-edição 
com o Inst ituto Nacional do Livro e passará a 
integrar os acervos de todas as bibliotecas 
públicas, estaduais e municipais, que rece
bem do INL assistência técnica e bibliográfi
ca por efeito de convênios por ele firmados 
com Prefeituras Municipais e Secretarias de= 
Estado em todo o território nacional. 
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É um trabalho sério, difícil, bem fundamenta
do. 
Revela-se fruto de uma pesquisa, ao mesmo 
·tempo criteriosa e exaustiva. 
Em geral, na apreciação de uma tese devem 
merecer atenção: a escolha do tema, o objeti
vo que o seu desenvolvimento visa, a forma 
que a ele se deu, o mérito ou demérito das 
conclusões. 
Quando se trata de assunto de tanta impor
tância, como dimensionar no processo de 
povoamento a participação das populações 
indígenas através dos aldeamentos, cresce 
de relevo o tema. 
O estudioso terá que se ver a braços com to
da uma legislação dispersiva, muitas vezes 
incoerente e contraditória. 
Não será, apenas, o problema de se deter o 
estudioso, como tantos já o fizeram, na fixa
ção do aspecto jurídico da forma que se deu 
à constituição da população indígena. 
A luta com o índio, quanto à sua não perma
nência no "habitat", aparece diante da histó
ria como um ciclo da civilização. 
Por um lado o índio constitui um entrave à 
ocupação da terra pelo povoador. A historia 
registra como formas de removê-lo: o cativei
ro ou a catequese. 
O que interessou mais à tese, muito louvavel
me·nte, foi o aspecto do aldeamento, encara
do como contribuição para a fixação dos nú
cleos de povoamento. 
O estudo abrange um largo período: da insta
lação da Capitania de Goiás - 1749- à Car
ta Régia de 5 de setembro de 1811, revelando 
não só faces do problema no início da coloni
zação, como o marco das mutações prove
nientes da política do Marquês de Pombal, 
encaradas, especialmente, nos seus refle
xos quanto à Capitania de Goiás. 
Aí é que a tese assume o caráter de pioneiris
mo, de desbravamento, pela ausência e difi
culdades de subsidios aptos a poderem 
constituir um roteiro seguro e conclusivo pa
ra o trabalho do pesquisador. \ 
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INTRODUÇÃO 

Assunto de importância constitui-se o estudo da partici
pação das populações indígenas no processo de povoamento de 
Goiás, não só pelo caráter assumido no momento da ocupação 
efetiva das regiões goianas, como pelas suas. conseqüências várias 
em relação à aculturação do silvícola. 

o. presente trabalho busca dimensionar até que ponto o 
índio constituiu um entrave à ocupação da terra pelo povoador 
e, da mesma forma, o papel desempenhado pela política de seu 
aldeamento como contribuição à fixação e ao desenvolvimento 
dos núcleos de povoamento surgidos no século XVIII. 

Tenta, ainda, pôr em destaque o papel desempenhado pelos 
sertanistas no processo de aldeamento dos silvícolas, representando 
aqueles o único apoio dos governantes ante as dificuldades de 
pacificação das tribos hostis~ 

A escassez de elementos clericais, na tare/ a de redução dos 
índios na Capitania de Goiás, foi um dos motivos pelos quais 
os sertanistas acabaram por tornar-se os principais agentes de 
formação dos ~ldeamentos ali constituídos, pois não relutavam . 
em enfrentar o sertão e persuadir o indígena a aldear-se, para o 
que lançavam mão de todos os recursos. 

O estudo que ora se apresenta compreende o período que 
se estende da instalação da Capitania de Goiás em 1749, até a 
publicação da Carta Régia de 5 de setembro de 1811, que 
modificou a política indigenista da Coroa Portuguesa em relação 
ao lndio. 

O problema indigenista, desde o início da coloniwção, 
preocupou o Governo Metropolitano. Sobretudo a partir da 
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segunda metade do século XVIII, com a adoção da politica 
pombalina, acentuou-se este interesse em relação a toda a Colônia 
e, em particular, à Capitania de Goiás, onde se estava desenrOlando 
acelerado processo de expansão e povoamento em direção às 
terras que pertenciam à Espanha, de acordo com os limites fimtlos 
pelo Tratado de Tordesilhas que, de fato, há muito deixara 
de impor-se. 

A criação de núcleos de povoamento poderia redundar no 
desenvolvimento da região, ou levar à estagnação da 11~ na 
medida em que fosse ou não solucionado o problema do relacio
namento do binômio branco-índio. 

Um dos objetivos deste estudo é o de mostrar que os ahha
mentos que se foram formando, no período mmcionatlo, ttuziam 
como conseqüência maior segurança para os súditos da Capitania 
e, em deco"incia, propicüwam estímulos ao seu daawolvimenlo, 
ao mesmo tempo que se tomavam veículo de extinção do elemmto 
indlgena aqui encontrado. 

Até o momento, a partidpação do indigaw na Hütória do 
Brasil, no slculo XYill, tem sido objeto de alguns estudos, porém 
nenhum que se refira à pacificação, através da fmnução de aldea
mentos de tribos hostis na Capitania de Goiás, e ao papel desem-· 
penJuulo pelos mesmos na politica de povoamento. 

Também têm panwwwmilo inexplorado o levantamento tias 
diretriza políticas que norlt!tuam a formação dusn núcleos, Mii 
como a análise das suas conseqührcüu. 

As referências ao devassamento, ao povoamento e à adminis
tração da Capitania de Goiás são feitas com a finalúlaú de, após 
sitúá-la geog1á/ica e historicamente, ressaltaT • fatores que 
influíram na sua a/irmação como Capitania aulÔnDllWI, ban eotllO 

salientar a ação das autoridades que atuaram :lobre os aldea
mentos indlgmas. 

A localivlção dos grupos tribais indígenas é allldada segruulo 
os critérios de sua distribuição geográfica e de .ara düsnninação 
pelo território goiano. 

A atuação do clero regular junto ao gentio é res.ml.ta4a apenas 
sob o ângulo da ação dos jesuítas, por não se ter constaúldtJ a 
presença de outras ordens regulares que allUmcm na Capitania 
durante o século XVIII, embora o trabalho por ela dnenvol~ 
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nos aldeamentos tenha sido de/ iciente, e o período de sua atuação 
demasiadamente curto. 

Não é intenção do presente trabalho entrar no mérito de 
aldeamentos sob o ponto de vista de padrões culturais ou étnicos. 

A partir do princípio de que no século XVIII desenca
deou-se um processo irreversível de expansão de limites e de 
ocupação do Centro-Oeste brasileiro, foi estudada a maneira pela 
qual o indígena foi levado a integrar-se no mesmo gradativam.ente, 
transf armando-se de elemento perturbador em elemento partici
pante da colonização de Goiás. 

Para a elaboração deste trabalho, consultou-se a documen
tação aqui apresentada, parte publicada e outra manuscrita, 
proveniente de arquivos do Rio de Janeiro, de . Goidnia e da 
Cidade de Goiás. 

Compulsado e estudado todo o vasto material, a premissa a 
que se chega é a de que a formação de aldeamentos é a.ssunro de 
importdncia para o estudo do desenvolvimento da Capitania de 
Goiás no século XVIII. 

Embora consultada farta bibliografia especializada sobre . o 
indigena, o presente trabalho está alicerçado sobretudo na pesquisa 
documental, principalmente de ~ipo manuscrito. 

A autora 
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CAPITULO 1 

. . 

A CAPITANIA DE GOl,{S 

1. ASPECTOS FISICOS 

Pelos limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas, a 
fronteira oeste do Brasil seria limitada ao norte em Belém, no 
Pará, e ao ·sul em Laguna - · Santa Catarina~ ·O território 
pertencente ao atual Estado de Goiás ficaria, desta · maneira, 
situado em sua maior parte além desta fronteira, em terras que 
seriam espanholas. 

Conhecida no século XVIII como "Minas_ dos Goyazes", 
incorporou-se aos vastos domínios pê>rtugueses graças à ação 
dos bandeirantes paulistas, o que foi posteriorm~nte ratificado 
pelo Tratado de Madri. . 

Instalado o governo autônorno em 1749, Francisco Tossi 
Colombina, a pedido do governador D. Marcos de Noronha, 
traçou um m~pa das regiões centrais, nele figurando a Capitania 
de Goiás, cuja área era aproximadamente a atual, exceto em 
relação ao Triângulo Mineiro que perderia para Minas, e em 
relação à parte correspondente ao Rio das Mortes, hoje 
pertencente a Mato Grosso. 

No século XVIII, limitava-se a Capitania de Goiás ao norte 
com o Grão Pará em São João das Duas Barras, a leste, com as 
Capitanias de Maranhão, Piauí, Pernambuco .e Minas Gerais, 
através da cordilheira que se estende longitudinalmente para o sul, 
pelas serras de Tabatinga, Marcela e Canastra. Ao sul, com a 
Capitania de São Paulo, separadas ambas pelo Rio Grande. A 
oeste, ·seus limites com a Capitania de Mato Grosso coincidiam 
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com o Rio das Mortes, fronteira posteriormente deslocada para o 
"Rio Grande", tal como era denominado o Rio Araguaia (1). 

Quanto ao relevo é a região goiana, em sua maior parte, 
constituída de planaltos, cujas poucas serras existentes são de 
altitude modesta. As de maior porte são os Montes Pirineus, que 
não chegam . a atingir 2.000 metros em seu ponto mais elevado. 
Seus contrafortes recebem·, nas proximidades da ex-capital, antiga 
Vila Boa, o nome de Serra Dourada. No século XVIII concen
trava-se naquelas imediações grande aglomeração humana, devido 
ao ouro abundante em suas vizinhanças. 

O clim~ . goiano possui características específicas como o 
das demais regiões continentais, ou seja: elevadas temperaturas 
diurnas e grandes baixas noturnas. Esta brusca mudança se 
deve à inexistência da ação do mar, que age como regulador de 
temperatura. 

A estação chuvos~ é caracterizada por gigantescos temporais; 
a evaporaçã~ é muito rápida e as oscilações de temperatura são 
acentuadas. 

Quanto à hidrografia, drenam a região vários rios perten-· 
centes à B·acia Amazônica e Platina. Da Bacia Amazônica mere
cem destaque os rios Araguaia e. Tocantins. 

Da Bacia Platina, o Rio Paranai'b~ e o Grande. 
O Rio Araguaia origina-se na Serra dos Caiapó e é inicial

mente chamado Rio Grande. 
Além de ser importante artéria de comunicação com outras 

regiões do país, possui a interessante particularidade de conter 
a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal, conhecida no 
século XVIII pelo nome de Ilha de Sant' Ana. Era habitada então 
pelos índios Javaé, Karajá, Xavante e outros. 

Do ponto de vista histórico, no século XVIII, os afluentes 
de maior importância deste rio são: Rio Vermelho, que banhava 
a capital, Vila Boa; Rio Claro e Pilões, ricos em diamantes 

.1 - POHL, João Emanuel - Viagem no interior do Brasil 
empreendida nos anos de 1817 a 1821, vol. 1 - pág. 292, 
tradução do Instituto Nacional do Livro, Ministério da 
Educação e Saúde, Rio de Janeiro - 1951. 
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nos primeiros tempos da colonização; Rio CriXás, em cujas 
imediações viviam os índios Crixá, logo exterminados em conse
qüência do aparecimento dos primeiros colonizadores. 

Percorrendo o centro da Capitania, o Rio Tocantins, que 
se origina nas imediações da antiga Vila Boa com o nome de 
Olho D'Agua, era no _século XVIII conhecido pelo nome de 
Maranhão. As suas margens, segundo o naturalista Pohl, m~ 
drava muito algodão, sendo este o ~ais procurado entre as cultu-
-ras de algodão do Brasil (2). , 

Um dos afluentes do Tocantins, o Manoel Alves de Nati
vidade, foi cenário dos ·ataques dos Akroá e Xacriabá na região, 
durante muitas décadas do século XVIII. Nas suas imediações 
foi erguido o aldeamento de São Francisco Xavier do Duro, 
também chamado Duro, e São José do Duro ou ·simplesmente 
Formiga, a fim de abrigai' aqueles grupos tribais hostis. O Para
naíba e o Grande, pertencentes à Bacia Platina, constituíam o 
caminho fluvial pelo qual transitavam os bandeirantes paulistas 
na busca do sonhado Eldorado. Este caminho fluvial foi suplan
tado pelo caminho terrestre, em meados do século XVIII. 

A Capitania de Goiás, com farta hidrografia, rica em ouro 
e dispondo de potencialidade de produção agrícola como o algo
dão, encontrava-se, no final daquele século, após um b~eve 
período de febril atividade mineradora, em completo marasmo 
econômico, cultural e social. Isso se devia, em parte, aos choques 
intermitentes entre os elementos do binômio colonizador-índio, 
impedindo que a região se desenvolvesse. 

2. O DEVASSAMENTO 
• 

O desbravamento do Brasil Ce~tral começa a partir do 
século XVI, quando se inicia um dos heróicos episódios da pene
tração dos continentes, o bandeirismo, de amplas e profundas 
repercussões na História do Brasil. . 

O centro propulsor dessas expedições foi São Paulo de 
Piratininga, primeiro núcleo estável de povoamento no planalto 
meridional. 

2 - POHL, João Emanuel- op. cit., pág. 294. 
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Fatores geográficos, econômicos, -sociais e psicológicos leva
ram os paulistas a se voltarem para o sertão, à procura de índio 
nativo e de minas de metais preciosos, que solucionariam suas . 
necessidades imediatas no campo econômico e social. A aspereza 
dá Serra do Mar dificultou contudo o livre trânsito entre o 
planalto e o litoral. 

A ausência de uma agricultura notável em São Paulo, e o 
fato de o produto de destaque na época - o aÇúcar - ser de 
inferior qualidade ao do Nordeste - devido às terras costeiras, 
estreitas, solo pouco ·profundo e pantanoso - forçaram a busca 
pelos paulistas de outros meios de enriquecimento. 

Também influenciou no mesmo sentido a falta de recursos· 
econômicos para a aquisição de escravos que lhes garantiriam 
os meios de subsistência, de acordo com o regime econômico 
vigente na época - lavoura açucareira. 

A estes fatores de ordem geográfica, econômica e social, 
aliaram-se os de ordem psicológica, que absorveram a atenção dos 
habitantes da modesta vila de Piratininga para o sertão, o qual 
exercia · um fascínio constante sobre seu espírito aventu
reiro, pois viam neste sertão fonte preciosa de índios vendáveis 
como escravos. 

Na região goiana, o devassamento efetuou-se através de 
dupla linha: a paulista pioneira e a amazônica. A . penetração 
paulista deu-se por numerosas expedições, que ali estiveram pro
visoriamente. Dentre outros, seguiram os desbravadores: Sebas
tião Marinho (3), Domingos Rodrigues (1600), Pero Domingues 
( 4), Francisco Lopes Bernardes, Francisco Ribeiro de Morais (5). 
Sebastião Paes de Barros (1673) chefiou a maior das Bandeiras 
saídas de São Paulo para o sertão goiano, a qual contava aproxi-

3 - GOMES, Modesto - Expedições e Bandeiras que devassa
ram Goiás - in Aspectos da Cultura Goiana - vol. II, 
Goiânia - 1971 - pág. 28. 

4 - Esta expedição, após percorrer a região dezenove meses, 
atingiu o Tocantins em 1600. lbid - pág. 26. 

5 - GOMES, Modesto - op. cit., pág. 29. 
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madamente 800 membros e fixou-se na região da confluência 
do Tocantins e Araguaia (6). 

A figura desses bandeirantes preadores, cuja caça aos silví
colas levava no bojo simultaneamente a conquista do território 
e a esperança só mais tarde realizada do descobrimento das 

• • • • 
nquezas nnnerats, 1mpression~ mais negativamente do que posi-
tivamente (7). Eram acusados de serem sobretudo destruidores 
e, em seu afã de caça ao índio visando lucros, dizimaram missões 
jesuíticas J)OS Sete Povos das Missões e no Paraguai, onde 
capturaram grandes contingentes de ameríndios já aculturados e 
aptos ao trabalho braçal. Em território. goiano, já haviam dizi
mado grupos tribais pacíficos como os Goya e Crixá nos séculos 
anteriores ·ao XVIII. Seus ataques provocaram a hostilidade de 
outros grupos tribais na Capitania, grupos estes que no século 
XVIII constituíam sério entrave ao povoador. 

As expedições que tiveram como ponto de partida o cenário 
amazônico, partindo do Pará, quase sempre encetadas por reli
giosos, descortinaram extensos trechos da região do Araguaia 
- Tocantins. "Com elas a região norte de Goiás ficava revelada 
~b~ndo-se-lhe grande saída para o Atlântico, ·caminho que permi~ 
t1r1a a exploração senão mais fácil, pelo menos mais rápida 
da produção da hinterlândia" (8). 

. Embora não chegasse até ao atual território goiano, a pri
meira grande entrada dos jesuítas no Rio Tocantins foi a do 
Padre Antônio Vieira, levando consigo os .Padres Francisco Velo
so, Antônio Ribeiro e Manuel de Sousa em 1653. ~ de grande 
importância para a história goiana porque deixou cartas que 

6 - PALACIM, Luís - Goiás 1722-1822 - Estrutura e Con
juntura numa Capitania de Minas· - Goiânia - 1922 _ 
pág. 18 . . 

7 --'- MAGALHÃES, Basílio - Expansão G.eográfica do Brasil 
Colonial - Rio de Janeiro - 1944 - pág. 95. 

8 - REIS, A. C. Ferreira - Panorama Histórico do Brasil 
Central - in Goiás Nova Fronteira Humana - Rio de 
Janeiro - 1949 - pág. 4. 
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· descrevem como se faziam estas expedições fluviais, servindo, 
pois, de protótipo para ajuizar-se as demais parcamente des
critas (9). 

Outras expedições sucederam-se como a do Padre Tomé 
.Ribeiro (1658), que chegou aos ~arajá que habitavam as mar
gens do Rio Araguaia; a do Padre Manuel Nunes (1659), que 
praticamente iniciou a obra evangelizadora na região; a do Padre 
Gonçalo de Veras e Sebastião Teixeira (1671) . . 

Em 1674, a do Padre Raposo Tavares é um exemplo sinto
mático da facilidade quase rotineira com que se organizavam 
estas expedições~ Estan.do em Lisboa no referido ano, recebeu 
do rei encargo de levar mensagem aos paulistas da Bandeira de 
Sebastião Paes de Barros, que procurava ouro nas cabeceiras do 
T.ocantins. Saiu de Belém em dezembro de 1674, com quase 350 
pessoas, sendo 300 ín~ios. Conseguiu chegar ao acampamento 
dos paulistas, encontrando-o, porém, deserto. Empreendeu via
gem de regresso, aproveitando a oportunidade para "descer" quase 
mil índios aruaques para as aldeias do Pará (10). 

Em 1721 vieram os Padres Manuel da Mota e Jerônimo da 
Gama. Com estes fechou-se o ciclo da atividade jesuítica no 
Rio Tocantin~, intensa e importante, não tanto sob o aspecto 
de aldeamento, como também sob o de penetração. 

Nos fins do século XVII, o território goiano era suficien
temente conhecido, tanto por gente de São Paulo como de · 
Belém, e os caminhos de penetração se achavam descritos nos 
roteiros que corriam de mão em mão. No alvorecer do século 
XVIII, com a descoberta do ouro nas Gerais, há a chamada 
corrida do ouro para a região, fato esse que redundou em sério 
despovoamento de algumas regiões brasileiras recém-colonizadas 
e também de algumas regiões portuguesas. 

Após Minas Gerais, descobriu-se ouro em Cuiabá e poste
riormente em Goiás. 

9 - · LEITE, Seraf!m - História da Companhia de Jesus no 
Brasil - vol. 3 - Rio de Janeiro - 1943 - pág. 316. 

1 o - Ibid - pág. 344. 
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Três paulistas da Vila de Santana do Paranaíba, Bartolomeu 
Bueno da Silva, João Leite da Silva Ortiz e Domingos Rodrigues 
do Prado, familiarizados com os sertões e as explorações aurí
feras, escreveram ao Rei de Portugal D. João V pedindo-lhe per
missão para, por conta própria, explorar o interior do Brasil 
em busca de ouro (11). 

Em troca reivindicavam mercê, por três gerações, das passa
gens dos rios que dependessem de ca~oas, o que representava 
lucro imediato, e concessão de sesmarias, pois tais glebas ofe
receriam o domínio ·rural, centro da gravitação do mundo 
colonial. 

Em instruções do Rei de Portugal a Rodrigo César de 
Menezes, datadas de 16 de fevereiro de 1721, foi promovido o 
ajustamento do grupo com a Metrópole. . 

Foi concedida a passagem dos rios e os cargos de Superin
tendente das Minas a Bartolomeu Bueno, de Guarda-Mor a Ortiz. 

Deu-lhes o Governador da Capitania de São Paulo um Regi
mento pelo qual haveriam de governar durante a expedição. 
No Regimento (12) recomendava-se política de paz com os ín
dios, e no caso de levar-se a efeito o aldeamento, deveria ser 
sempre por meio de persuasão, nunca pela força. A Bandeira 
saiu de São Paulo a 3 de julho de 1722, tendo por cabo da tropa 
Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como o Segundo Anhan
güera. Com a descoberta, algum tempo depois, das minas goianas, 
desencadeou-se o processo de povoamento da região por 
populações heterogêneas, provenientes dos mais diferentes lugares 
do país. 

11 --- Sobre a Bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, ver o 
estudo feito por Manuel Rod6gues Ferreira em O Mistério 
do Ouro dos Martírios - Gráfica Biblos Ltda. Editora 
- São Paulo - 1960. 

12 - Regimento dado por Rodrigo César de Menezes à Bartolo
meu Bueno da Silva eµi 30 de junho de 1722 - in 
Documentos Interessantes para a História e costumes de 
São Paulo - vol. 12 - São Paulo - 1895 - pág. 55 
a 60. 
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• 

3. PROCESSO DE POVOAMENTO 

Minas dos Goyazes é o título de existência e identidade de 
Goiás durante quase um século, dentro da divisão do trabalho 
no império português. Foi com tal designativo que Goiás entr:ou 
para a História (13). · 

Na última década do século XVII, com a descoberta de 
ouro nas Gerais, as demais Capitanias, prit)cipalmente as do 
Rio de Janeiro, de Pernambuco e da Bahia, passaram a sofrer 
o despovoamento ante a intensa corrida para . a região das Minas 
Gerais. 

Se tal fato repercutiu intensamente no . Brasil, o mesmo 
ocorreu em relação a Portugal, pois no Reino havia falta de 
braços para a lavoura, as fileiras do exército encontravam-se 
abandonadas (14), dando-se o mesmo nas oficinas, construções 
e demais setores. 

· DeVido à situação alarmante, o Governo Metropolitano, que 
até então fomentara o povoamento das Gerais, iniciou nova 
política diametralmente oposta. Assim é que aos primeiros sinais 
de evasão - os males do descalabro nos engenhos e a ruína nas 
lavouras brasileiras - sobrevieram. as restrições à emigração para 
as minas. As primeiras proibições datam de 1709 e 1711. Mas 
não houve "medida legal que se opusesse à cobiça desenfreada 
com a notícia dos descobertos. ·As leis restritivas eram burladas, 
desobedecidas e ignoradas" (15). 

Tentou a. Metrópole proibir também a entrada nas minas e 
a abertura de novos caminhos e picadas para as Gerais, porém 
sem lograr resultados. 

13 - PALACIM, .Luís - op. cit., pág. 14. 

14 - Cópia manuscrita da Carta Régia de 24 de maio de 1713 
- Coleção Governadores do Rio de Janeiro- vol. 12 -
pág. 115 - Arquivo Nacional - Rio de Jane~o. 

15 - ZEMELLA, Mafalda - O abastecimento da Capitania 
de Minas Gerais no século XVIII - São Paulo - 1951 
- pág. 42. 
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Quando a produção do ouro nas Gerais entrava em franco 
desenvolvimento, Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro · em 
Cuiabá em 1719. 

"Situado entre Minas, São Paulo e Mato Grosso, o ouro 
goiano não podia ficar oculto por muito tempo" (16). 

As cartas de Rodrigo César de Menezes, de 22 de novem
bro de 1725 e 7 de maio de 1726, respectivamente, comunicam 
ao Rei o descobrimento de ouro em Goiás pela Bandeira do 
segundo Anhangüera (17). 

Logo que se descobriu o sonhado metal amarelado o Go
verno Português, como ocorreu na região de Minas, expediu 
várias ordens a fim de proteger estas jazidas, evitando o des ... 
caminho dos cofres reais. 

O Conde de Sarzedas, Governador da Capitania de São Paulo, 
pelo bando de 2 de outubro de 1732, determinou uma única via 
oficial de acesso às minas de Goiás. "A estrada saía de São Paulo, 
cortava Jundiaí, Mogi do Campo e daí rumava até as ditas 
minas" (18). 

Os transgressores que se utilizassem de outro caminho que 
não o oficial sofreriam severas penalidades, como seqüestro e 
confisco dos bens ou prisão. 

Em 20 de maio de 1737, o Conselho Ultramarino emitiu 
parecer, ordenando ao governador maranhense que não invadisse 
terras de Goiás pertencentes à Capitania de São Paulo (19). 

A Carta Régia de 30 de maio de 1738 veda picada rumo 
às minas goianas (20), que demonstra não estar sendo a ·ordem 

16 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 14. 

17 - MENEZES, Rodrigo César de - Livro Manuscrito n.0 

1129 - SDEGO - pág. 59 e 59v. 

18 - TAUNAY, Affonso de E. - Os primeiros anos de Goyaz 
- São Paulo - 1950 - pág. 287. 

19 - lbid - pág. 288. 

20 -- Ibid - pág. 288. 
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do Conde de Sarzedas respeitada, apesar das severas medidas que . . , 
mstítwra. 

Como nas demais regiões mineradoras, o povoamento de 
Golás não poderia escapar à regra geral, inflexível, que presidiu 
a vida dos aglomerados decorrentes do afluxo súbito de aventu
reiros, arrastados pela febre do ouro, turba de indivíduos de 
todas as condições e procedências. Tal fato se deu em Goiás, 
no Brasil, ~ mais tarde repetir-se-ia na Califórnia, na Austrália, 
no Transvaal e no Alasca. 

Este povoamento, como o das demais áreas de exploração 
~urífera, se fez através de "arraiais", sob a forma de ilhas, núcleos 
mais ou menos isolados uns dos outros, às vezes ~nquadrados 
dentro de verdadeiros arquipélagos (21 ). 

O critério para o aparecimento desses arraiais foi ouro e 
água. Voltados para a maior rentabilidade no menor espaço de 
' tempo, a vida nesses lugares era áspera e por vezes violenta. 

As minas goianas ·foram exploradas por .processos rústicos 
e penosos, sendo usadas para este fim turmas consideráveis de 
escravos. 

O primeiro aglomerado urbano, fundado solenemente por 
Bartolomeu Bueno, após seu retomo de São Paulo, foi de 
Sant' Anna ( 172 7), próximo às nascentes do Rio Vermelho, arraial 
este que doze anos depois iria converter-se em Vila (1739), logo 
depois tornar-se-ia capital, hoje a atual cidade de Goiás. 

Os demais núcleos de povoamento que surgiram em Goiás, 
posteriormente a este, conservaram até o final do século XVIII 
a denominação político-administrativa de arraial. 

No período de 1727 a 1732, surgiram vários povoados na 
região sul: Ferreiro, Anta (1733), Ouro Fino (22), Santa Rita do 
Pontal (1736), hoje Pontalina, Barra ( 1727), hoje Buenolândia, 

21 - PETRONE, Pasquale - Povoamento e · Colonização -
in Brasil, A Terra e o Homem - pág. 140. 

22 - Ouro Fino surgiu em 1729 no tempo das primeiras desco
bertas da Capitania. O ouro em pó da região era. muito 
fino, daí o nome do local, mais tarde Itaiu. N.A. 
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Água Quente (23), Santa Cruz (1729), hoje Santa Cruz de Goiás, 
Nossa Senh~ra do Rosário de Meia Ponte (24). 

Na década de 1730 a 1740 surgiu grande número de povoa- · 
ções em conseqüência das novas minas descobertas na porção 
setentrional. São elas: Traíras (1735), atual ·Traíras, São José 
do Alto Tocantins (1735), atual Niquelândia, Cachoeira (1736), 
Crixás (1734), Natividade (1734), São Félix (1736), Pontal (1738), 
Arraias (1740), Cavalcante (1740), Papuan (1741), ·atual Pilar, 
Santa Luzia (1746), atual Luziânia, Carmo (25), Cocai (1746). 

De modo g~ral, os arraiais do ouro goiano foram fundados 
entre 1730 e 1750, espalhando-se por distâncias consideráveis, 
às vezes a mais de cem léguas de Vila Boa, em direção norte 
e... nordeste. 

23 - P ~ACIM, Luís - op. cit., pág. ·30, 
- Água Quente surgiu em 1733, um dos arraiais de 
grande densidade mineira. Ficava na região da bacia do 
Tocantins e rotas das divisas baianas. Esta mina, como 
as demais da regi~o, era tão rica que ao criar-se o imposto 
da capitação foi-lhe determinado uma taxa mais alta por 
escravo. 

24 - Ibid-pág.' 43. 
- Meia Ponte, foi descoberto por Manuel Rodrigues 
Tomaz, companheiro de Bueno em 1731. Atualmente 
Pirenópolis, localizada junto ao Rio das Almas. Melhor 
clima, melhor situação geográfica, na confluência dos 
caminhos que levavam a São Paulo-Minas Gerais, quando 
o Conde de Sarzedas veio em 1737 a Goiás para erigir a 
primeira vila, muitos achavam que seria Meia Ponte e· 
não Sant'Anna como fora escolhida por D. Luís de Masca
renhas, após a morte do Conde de Sarzedas. 

25 - POHL, João Emanuel - op. cit., vol. II - .pág. 185. 
- Carmo foi fundado por Manuel Sousa Ferreira. Como 
fora muito atacado pelo gentio Akroá, a maioria das 
casas eram construídas de tijolo queimado, pois estes índios 
incendiavam os tetos de palha com flechas ardentes. Um 
dos poucos arraiais onde as casas são cobertas de telha. 
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Muitos não chegaram a se consolidar, pois seus habitantes 
eram nômades, mudando-se quando o ·ouro acabava (26). 

A exploração do ouro foi, sem dúvida, a mais importante 
atividade econômica dos habitantes de Goiás na fase inicial da 
sua colonização, que decorreu das primeiras descobertas de minas 
auríferas, até 1736. Já em 1750, começaram a faltar os descober
tos (27), mas o aspecto de prosperidade ainda continuo~ por 
algum tempo, embora a decadência fosse inevitável. 

O povoamento decorrente da mineração apresentava, até 
1763, considerável concentração nas seguintes áreas (28): 

- ÁREA CENTRO SUL - centralizada por Vila Boa, 
além da sede do governo Vila Boa, havia vários arraiais, como 
Ouro Fino, Barra, Ferreiro, Córrego do Ouro, Meia Ponte e 
outros. Região esta de. grande densidade populacional nó século 
XVIII. 

- ÁREA CENTRO ORIENTAL - região da Bacia do 
Tocantins e rotas das divisas baianas - destacando-se os arraiais 
de Cavalcante, Arraias, São Domingos, São José do Duro, Carmo. 

- ÁREA DO SUDESTE - situada na região das rotas 
para a Capitania das Minas Gerais - arraiais mais povoados: 
Santa Luzia e Couros. 

- ÁREA DO CENTRO LESTE - por onde passaram as 
rotas que conduziam ao sertão da Bahia. ·Esta era a região de 
menor densidade populacional no referido século. Destacavam-se 

· 26 - BRUNO, Emani Silva - História do · Brasil - Geral e 
Regional .:....._ Grande Oeste - Tomo 6 - São Paulo -
1967 - pág. 35. 

27 - Era o nome dado, no século XVIII, às jazidas encontradas 
e ainda não exploradas. N .A. 

28 - Nesta divisão em áreas densamente e parcamente povoadas, 
seguimos o estudo feito por Emani Silva Bruno - op. cit., 
pág. 51. N.A. 
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as povoações: Papuan (Pilar de Goiás), Crixás e Amaro Rosa 
(1733), hoje Amaro Leite. 

A partir de 1763, vários fatores condicionaram a expansão 
do povoamento, até então determinado, em território goiano, 
exclusivamente pela mineração. Foram eles: 

- decadência da mineração pelo esgotamento das primeiras 
' . jazidas, apesar do · aparecimento de novas, como Anicuns e 

Bonfim; 

- expansão da pecuária através do estabelecimento de 
~ítios de criação; 

· - necessidade de con.ter as nações de índios hostis, tendo 
em vista a efetivação regular do comércio e da navegação dos 
rios. Procurou-se, para tal, aldeá-Ios, transformando-se posterior
mente alguns destes aldeamentos em povoações, como Mossâ
medes; Carretão, Dianópolis. 

A decadência d·a mineração alterou profundamente o panora

ma da ocupação e da colonização do território goiano, pois muitos 
arraiais surgidos na época do apogeu minerador, com a decadência 
do ouro, foram completamente abandonados. 

As nações selvagens, por outro lado, também criaram emba
raços à marcha do povoamento. Escrevia Pizarro em 1822: "não 
há ponto algum no horizonte 'da Capitania de Goiás, por onde 
deixem de aparecer as hostilidades do gentio. Presos portanto os 
seus habitantes pelas nações bárbaras que. os circulam, acham-se 

impedidos de estender a povoação, de propaga~ a cultura das 
terras com estabelecimentos novos e de descobrir o ouro encerrado 
em seus sertões" (29). 

Mas, mesmo assim, surgiram novos arraiais nas áreas primi
tivàmente ocupadas e mesmo em zonas então pouco devassadas. 
Isso explica, em parte, porque na segunda metade do século XVIII 

29 - PIZARRO - Apud BRUNO, Ernani Silva - . op. cit., 
pág. 52-53. 
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até o início do XIX aplicou-se a política de utilização dos indíge
nas para a ocupação do território goiano e os governadores 
desdobraram-se na tentativa de pacificação desse gentio, a fim 
de povoarem a região. 

A zona centralizada por Vila Boa foi reedificada em 1774 
com a construção do aldeamento de São José de· Mossâmedes e 
Maria 1. 

A mesma época (1774), na área do sudeste, foi fundado 
por mineradores que haviam abandonado as minas esgotadas de 
Santa Luzia o arraial de Bonfim, atual Silvânia, que logo depois 
foi abandonado devido aos ataques dos Kayapó, e na região centro 
oriental formou-se, em 1769, o arraial de S~nto Antônio do Morro 
do Chapéu, mais tarde Monte Alegre de Goiás. 

Na área do centro leste goiano, como na época do apogeu 
mineratório, a expansão do povoamento foi menos sensível, mas 
mesmo assim, originado por· atividades mineratórias, . surgiu ·o 
arraial do Descoberto, atual Porangatu. 

Como foi dito anteriormente, nas últimas décadas do século 
XVIII, e primeira do subseqüente, fator positivo para a ocupação 
da região - embora com outra estrutura (30) - foi a criação 
de gado, notadamente no sul da Capitania, onde os pastos foram 
ocupados por enormes fazendas ~e pastoreio. Em decorrência 
dessa nova atividade econômica e de outros fatores, surgiram os 
arraiais de Curralinho (31 ), Campo Alegre (32), lpameri (33), 

30 - BRUNO, Emani Silva - op. cit., pág. 52. 

31 - Atual Itaberaí, Curralinho encontrava-se situado na região 
cen~alizada por Vila Boa, ou seja, a Centro Sul d~ 

Capitania. N .A. 

32 - Campo Alegre surgiu no início do século XIX, na área 
do Sudeste goiano, próximo às divisas minerais e teve sua 
origem em um pouso de tropeiros e chamava-se, inicial
mente, Arraial do Calaça. N .A. 

33 - Ipameri, próximo a Campo Alegre, foi estabelecida ~r 
criadores e lavradores procedentes de Minas Gerais. N .A. 
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Catalão (34), Posse (35), Porto Real (36), São Pedro de Alcântara 
e Araguacema (37). 

O desmembramento da Capitania de Goiás, que iniciaimente, 
à semelhança das Minas Gerais, constituíra patrimônio de São 
Paulo, tomou-se necessário à medida que se avolumavam os seus 
problemas e se organizava a sua sociedade. 

Em 1720, os problemas administrativos da Capitania de 
Minas Gerais er8JD tão importante$, que foi necessário dar-lhe 
autonomia. Como a região mineira era muito rica em ouro, os 
governadores paulistas preferiam instalar-se em Vila Rica, a fim 
de ficarem mais próximos das jazidas auríferas. A · região de 
São Paulo foi, assim, relegada a segundo plano pelas próprias 
autoridades governamentais (38). 

A autonomia da Capitania de Goiás foi posterior à de Minas, 
continuando sob a jurisdição paulista, na condição de 1 ntendência, 
dirigida por um representante do governo de São Paulo, o Supe
rintendente das Minas. Até 1749, porém, a .Capitania de Goiás 
continuou subordinada a São Paulo. Situações de violência e 
ilegalidade eram favorecidas pela distância: os abusos de civis e 
do clero, o descaminho do ouro, ao lado de atritos entre colonos 
e indígenas, demonstravam, com muita eloqüência, a necessidade 

34 - Catalão se constituiu em tomo da. Capela de Nossa 
Senhora Mãe de Deus, em patrimônio doado pelo dono 
da Sesmaria do Ribeirão. N.A. 

35 - Posse surgiu em conseqüancia da fix~ção na região de 
criadores de gado procedentes do nordeste do Brasil. 
Situado na zona centro oriental da Capitania, surgiu no 
início do século XIX e seu nome inicial era Nossa 
Senhora Santana de Posse. N .A. : . 

36 - Porto Real, também chamado Porto Imperial, é atualmente 
Porto Nacional; surgiu em 1800. N.A. 

37 - Araguacema formou-se em 1812, em torno do Presídi~ de 
Santa Maria a Velha, às m~rgens do Araguaia. N .A. 

38 - "Bandos e Portarias de Rodrigo Cézar de Menezes - São 
Paulo" - Documentos Interessantes para a História e 
Costumes de São Paulo- vol. 12 -- S. Paulo - 1895. 
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de criar-se um governo autônomo para Goiás, tal como ocorrera 
em 1720 em relação à Capitania das Minas Gerais. Em 8 de 
novembro de 1749, _tomava posse o primeiro Governador da Capi
tania, D. Marcos de Noronha, tendo início· a sua vida autônoma. 

A nova Capitania de Goiás, que sofrera na primeira metade 
do século XVIII uma enorme afluência de povoadores~ devido 
à corrida do ouro, já na segunda metade do mesn:io século 

. começou a esvaziar-se e a declinar. 
Entre 1783 e 1804, a diminujção de população na Capitania 

foi da ordem de vinte por cento (39). As impressões de Pohl e 
Saint-Hilaire reforçam a idéia do abandono da Capitania por parte 
de grandes massas humana~, sobretudo branca, ao acentuar-se a 
decad8ncia da mineração, crise que no tocante à população s6 
começou a ser superada nos primeiros anos do século XIX, graças 
às atividades agropastoris, tendo também contribuído para isso o 
aldeamento de várias tribos hostis. 

No final do século XVIII e início do XIX, enquanto a 
Capitania de Minas era a mais povoada d_o Brasil, tendo ultra
passado a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, Goiás, se 
comparada a estas ·regiões, possuía uma população rarefeita. Em 
1808, o censo acusava 50.365 habitantes (40), onde o branco 

39 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 84. 
40 - Resumo Histórico dos Inquéritos Censitários Realizados no 

Brasil - Recenseamento do Brasil --:- 1920 - população 
- Rio de Janeiro - 1928 - pág. 403-404, citam as 
seguintes cifras em 1808 nas referidas capitanias: 

30 

Minas Gerais - 350.000 bab. 
Bahia - 335.961 hab. 
Pernambuco - 244.000 hab. 
Corte do Rio de Janeiro ~ 235.079 hab. 
São Paulo . - 200.408 hab. 
Goiás figura entre os menos populosos~ s6 sendo superada 
neste aspecto por Mato Grosso, Santa Catarina e Rio 
Grande do Norte. 
Goiás 
Rio Grande do Norte 

50.365 hab. 
- 50.000 hab. 

r 

representava pouco mais de um sétimo da população (41). 
Era, porém, a Capitania que mais possuía índios, dentre as 

visitadas por Saint-Hilaire, apesar da mortandade destes, devido 
aos choques intermitentes com os demais povoadores. 

O processo de povoamento do território de Minas, Mato 
Grosso e Goiás, caracteristic.amente interiorano, e que ocorreu 
de maneira relativamente estável, motivou as atenções da Metró
pole para essas regiões, em virtude da importância econômica 
.por elas assumida. 

4. ADMINISTRAÇÃO DA CAPITANIA E O PROBLEMA 
INDfGENA 

O Superintendente das Minás foi a primeira autoridade 
nomeada para a região na tentativa de impor a ordem, e o 
Regimento de 1702 .conferia ao Superintendente amplos poderes, 
embora não fo~em estes na realidade colocados em prática de 
forma efetiva. 

"O Superintendente terá toda a jurisdição ordinária, civil 
e criminal dentro dos limites dessas minas, que pelas Leis e 
Regimentos é dado aos Juízes de Fora e Ouvidores da Comarca 
do Brasil" (42). 

Com tais poderes veio Bartolomeu Bueno da Silva Filho -
para as Minas dos Goiazes, em 1726 e instaurou em Sant'Ana _ 
um sistema de poder familiar fechado, que permaneceu coeso 
enquanto não aumentou o número de mineiros e não aparecer~m 
outros centros rivais de interesse, como o surgido pouco depois 
em Meia Ponte. 

Assim sendo, os principais cargos, como Superintendente, 
Guarda-Mor e Escrivão, foram distribuídos p,elo clã dos Buenos, 

Santa Catarina 
Mato Grosso 

41 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 84. 

38.687 hab. 
25.000 hab. 

42 - Regimento dos Superintendentes, Guardas-Mores e mais 
oficiais deputados para as minas de ouro de 17 de abril de 
1702 -Documentos Interessantes- tomo 51 - pág. 74. 
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em um esboço de oligarquia. Logo surgiram mineiros poderosos 
que se opuseram à autoridade · ~e Bueno e dos seus f~liares ( 43). 

Desafios à autoridade do Superintendente das Mmas sucede
ram-se, exemplificados na morte do Capitão do Regimento de 
Soldados Dragões pelo filho de um dos primeiros povoadores 
e na agressão ao Juiz. Ordinário por João de Godoy, durante 
uma procissão (44). . 

Os governadores de São Paulo, no entanto, contemportzam 
e preferem recorrer à cura do tempo mais que à força. Destarte, 
gradativamente o sistema de autoridade foi-se consolidando na 
Capitania. 

O aparecimento dos grupo·s opositores a Bueno fez com que 
o Conde de Sarzedas resolvesse dividir a administração das minas 
em dois distritos, com sede respectivamente em Sant' Ana e em 

. . . 
Meia Ponte, numa atitude que representava claramente o pnme1ro 
passo orientado para a diminuição dos poderes até então monopo
lizados pelo descobridor, ao qual coube a administração do 
distrito de Sant' Ana. Logo a seguir um maior cerceamento dos 
poderes de Bueno se processou, ao ser nomeado Superintendente 
das Minas o Ouvidor da Capitania de São Paulo, restando ao 
descobridor o títÚlo de Capitão-Mor, de caráter nitidamente 
honorífico, haja vista que nas minas não havia força militar a 
ser administrada. 

Apesar do interesse· dos governadores de São Paulo, ?el~s 
negócios de Goiás, evidenciado pela sua presença no terr1tór10 
goiano ( 45), a prosperidade crescente da Intendência de Goiás, 
a expansão do povoamento, o aumento populacional, e novas 
descobertas auríferas, levaram o Governo Real a sentir a neces-

43 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 35 - O poder destes 
mineiros era avaliado pelo número de escravos possuídos. 

44 - Documentos Interessantes - vol. 42 - pág. 73. 
45 - ESCHWEGE, W. L. Von - Pluto Brasiliensis - São 

Paulo - vol. II - pág. 17. 
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- Dom Luís de Mascarenhas aqui ficou três anos. Gomes 
Freire de Andrade também aqui esteve. "Este interesse 
dos sucessivos governadores por um território tão distante 

' 

sidade de desmembrar a administração das minas de Goiás, . . 
tomando-a uma Capitania autônoma. 

Dessa forma, em 1749, foi instalada a Capitania de Goiás, 
que passou a ser administrada nos mesmos moldes das demais 
integrantes do Governo do Brasil. 

Assim, pela Carta Régia de 19 de janeiro de 17 49 ( 46), o 
primeiro Governador de Goiás, D. Marcos de Noronha, recebeu 
instruções referentes às diretrizes norteadoras da administração 
da Capita~ia, que diziam: 

... "E no que toca às . faculdades e jurisdição de vosso 
governo, vos regulareis pelo Regimento dos Governadores do 
Estado do Brasil" ( 4 7). Esse Regimento é o mesmo adotado para 
os demais governadores do Estado do Brasil, representando uma 
atualização ria época do Regimento. do governador Tomé de 
Sousa (1549), dado a Roque da Costa .Barreto em 23 de janeiro · 
de 1677, quando veio governar a Bahia. Continuou a vigorar até 
a Independência, embora nos fins . do século XVIII e início do 
XIX algumas de suas disposições tivessem sido modificadas. Pelo 
referido Regimento, os limites da autoridade nas Capitanias nunca 
estiveram perfeitamente delimitados, no tocante às atribuições do 
Governador, Ouvidor e Provedor em assuntos da Justiça e da 
Fazenda, como também o Ouvidor e Provedor intervinham na 
administração, o que dava motivo a constantes choques entre ·estas 
autoridades. 

em léguas e comodidades, pode explicar-se por motivos 
públicos e também por outros particulares. Era costu.me 
vigente entre os mineiros na primeira vista do governador, 
reservar-lhe um córrego de extraordinária concentração 
aurífera a fim de inaugurá-lo." 

46 - NORONHA, D. Marcos de - Carta da Corte ao Gover
nador em 19-1-1794 in Província de Goiás 11 - Goiânia 
- pág. 49 . . 

47 - O Regimento de Roque Barreto está publicado na RIHGB 
- vol. 5 - pág. 311 ss; as modificações do mesmo, publi
cadas por Manuel A. de Sousa em Documentos Históricos 
- vol. 6 - pág. 312ss. 
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Os conflitos que ocorreram representavam na realidade 
divergências entre elementos de ·classes diferentes, ~isto que o 
Governador via de regra era membro da alta aristocracia portu
guesa, enquanto os seus auxiliares eram burocratas, oriundos da 
burguesia ( 48). Em Goiás, como nas demais Capitanias, os auxilia
res do Governador eram geralm~nte escolhidos dentre os colonos, 
sendo dotados de poucos conhecimentos. 

Os governadores representavam a principal autoridade na 
Capitania, e embora muitos afirmem que dispunham de amplos 
poderes, e Saint-Hilaire diga que o seu despotismo s6 conheceu 
limi~es com a vinda de D. João VI (49), isso não corresponde à 
reahdade conforme atesta · a opinião de Luís Palacim: "este juízo, 
tão falso como apaixonado dos contemporâneos, fundamenta-se · 
no equívoco de não distingüir poder· ilimitado que nenhum 
governador teve, nem nunca p~nsou ter, com poder arbitrário, que 
sem o ter, os governadores podiam algumas vezes cair na tentação 
~~ ~xercer. O poder dos governadores,. ao contrário, longe de ser 
ilumtado · estava submetido a toda classe de limitações legais, 
umas que restringiam seus poderes, outras de fato, impedindo 
O exercício real. de sua autoridade ( ... ) Um exame mais circuns
tanciado das faculdades dos governadores nos levaria a concluir 
quão longe se encontravam não só do poder absoluto, mas mesm~ 
de uma real autonomia. Não nomeavam nem escolhiam seus . 
colaboradores, nem podiam destituí-los, não podiam criar novos 
ofícios, nem prescindir dos existentes ... " (50). 

Prova disso são os casos que exigiam providências imediatas, 
a e~emplo dos ataques dos índios aos povoados: os governadores, 
mwtas vezes, demoravam prolongados meses a deliberar sobre 
as medidas a serem tomadas, como contratação de sertanistas 
para defesa . dos. colonos, condições de pagamento destes, aprova-

48 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 109. 

49 ~ SAINT-HILAIRE, Auguste de- Viagem às Nascentes do 
Rio São Francisco e pela Província de Goiás - 'tomo i 
- São Paulo - 1937 - pág. 303. 

50 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 111. 
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ção dos gastos com munições (51), organização de Bandeiras, etc. 
Mesmo nos casos extremos, se o Governador tomava medidas 
imediatas, posteriormente estas deveriam ser submetidas à aprova
ç-ão do Governo Metropolitano. 

Tal aconteceu com D. Marcos de Noronha, que após ter 
concedido empréstimo da Real Fazenda a sertanistas, objetivando 
conter os índios hostis, posteriormente pediu a aprovação da 
Metrópole _para a sua ação (52) e isto ocorria ao longo do 
século XVIII, quando o problema do índio era de vital importân
cia, e as medidas ficavam sempre dependentes da autorização real. 
Isto reforça mais ainda a assertiva de que limitados eram os 
poderes dos governadores, meros repres~ntantes da Coroa. 

Os Ouvidores eram, nà maioria das ve.zes, escolhidos entre 
os próprios colonos, partilhando de seus vícios e costumes, sendo 
os primeiros a violar as leis. Durante quase todo o período colonial, 
a Capitania de Goiás não teve senão um Ouvidor, e não com
preendia mais do quç uma comarca com diversas Justiças - os 
julgados - sob a direção dos Juízes Ordinários. Estes, em número 
de dois para cada julgado, eram eleitos pelo povo de modo 

51 - CASTRO, Martinho de Melo - Carta a Tristão da Cunha 
Menezes - RIHGB - vol. 84 - pág. 159. 
- Nas expedições geralmente gastava-se muita pólvora 
e balas, e os governadores ficavam sujeitos a decisões de 
terceiros; "na conformidade da ordem expedida pelo Real 
Erário na data de 3 de julho de 1783, a Junta d'Adminis
tração da Real Fazenda desta Capitania, em a qual 
determina S. Magestade, que nos negócios da sua Real 
Fazenda, se não decida cousa alguma senão em corpo 
de Junta dando a todos os indivíduos della-o maior e mais 
amplo poder de duv_idarem e se oporem a qualquer c~usa 
que o General, como General e Presidente da dita deter
mina fora do dito Corpo de Junta me ter posto e põem 
aos Generais em a maior inação de poderem (como entendo 
devem) fazer todas aquelas explicações que não só são 

• • • prectz1ss1mas, como a da presente Bandeira". 
52 - Resolução de 22/5/1753 - in Livro de Provisões 
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indireto, através de eleitores designados para tal (53). Somente 
em 1809, o governador expediu um decreto pelo qual a Capitania 
ficou dividida em duas comarcas, a do Sul e a do Norte (54). 
Problema deveras sério tinha· o Ouvidor, em relação aos crimi~ 
nosos, que não eram poucos e somente lhe competia supervisionar 
a sua prisão, e retê-los nas cadeias que, por sua vez, eram 
frágeis e mal guardadas, sem nenhuma segurança, de onde os 
encarcerados facilmente se evadiam. Cabia ao Ouvidor igualmente 
transportar os detidos até a capital. Ali seriam julgados ·pelo 
Tribunal da Relação, único que possuía autoridade para decretar 
a pena de morte. Esta obrigação de manter presos os criminosos 
e remetê-los para a capital era praticamente impossível de ser 
cumprida. No primeiro caso, devido à dificuldade de transportes, 
escolta, distância e outros percalços. 

Desta maneira, os transgreS$ores da lei permaneciam livres 
das penalidades, o que aumentava consideravelmente seu 
número (55), contribuindo tal fato, ao lado dos ataques dos 
índios hostis, para agravar a situação de insegurança dos súditos 
na Capitania. 

1748-1753 - SDEGO - pág. 307. 
53 - SAINT-HILAIRE - op. cit., vol. 1, pág. 305. 
54 - Ibid - pág. 301. 
55 - ~ELLO, João Manuel de - Carta ao rei e~ 29 de maio 

de 1760 - RIHGB - vol. 84 - pág. 64 e 65. 
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- Este governador ·assim se refere à necessidade de uma 
força na capitania: · 
"Também é certo que para a boa administração da justiça, 
havia de haver huma força n'esta capital, como há nas 
Minas. Gerais, em Vila Rica que fica. muito mais perto 
da relação do Rio de Janeiro, que só assim seriam menos 
os assassinos que continuadamente executam mulatos, 
cabras, mestiços e bastardões, fiados em que não há rendi
mentos na justiça para as despesas de tão larga condução, 
como a do Rio de J arieiro, nem segurança nas. cadeias 
d'esta Capitania, . para muito tempo de prizão que logo 
as arr9mbão e fogem". 

O Provedor-Mor, de modo geral, era escolhido entre os 
colonos, e nomeado pelo Rei. Suas atribuições abarcavam desde 
a cobrança de impostos como o quinto do ouro, entradas, 
dízimos e outros, o fornecimento dos recursos necessários à 
manutenção dos aldeamentos, visto deverem estes estabelecimentos 
ser mantidos no primeiro ano pela Fazenda Real (56). Além destas 
atribuições na Fazenda Real, a partir do governo de D. José de 
Almeida Vasconcellos de Soveral e Carvalho, quando o problema 
indígena passou a ser visualizado de maneira mais racional atra~és 
de seu aldeamento, o Provedor passou também a acumular funções 
administrativas nestes estabelecimentos que se foram criando. Sua 
atribuição específica era a de Diretor Geral dos tndios (57). 
Além das autoridades civis, dadas as condições da Capitania 
necessárias eram as forças militares, com as quais era gasta 
grande parcela do orçamentó, muito embora seus efetivos fossem 
bastante reduzidos (58). 

Estas forças eram de ordein variada, sendo que o corpo 
básico se constituía pelo Regimento de Dragões, formado por 
soldados profissionais de cavalaria. 

Ao lado destes, se a]inhava a Companhia dos Pedestres, 
corpo auxiliar assalariado, armado apenas de espada, a que~ 
competia missão de vigilância e proteção. Estes pedestres, no 
djzer de D. José de Almeida Vasconcellos, em co11espondência. 

'' . ~. para a Metrópole em 1772, representavam . . . mais propna-
mente guardas que soldados, e ainda que houvesse nesta capitania 
mais tropa regulada, seria este corpo indispensavelmente neces
·sário, não só porque supre a falta de solc1ados, mas porque· estes 
vão com a sua escolta mais defendidos dos ataques dos gentios 

56 - MELLO, João Manuel de - Carta ao rei em 29 <;te maio 
de 1760 - ·RJHGB - vol. 84 - pág. 59. 

57 - CARVALHO, José d'Almeida de Vasconcellos de Soveral 
e - Carta dirigida ao Dor. Provedor da Real Fazenda 
da Capitania de Goyaz, nomeando-o Diretor Geral dos 
lndios - 15 de novembro de 1774 - RIHGB - vol. 84 
- pág. 98. 

58 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 124. 
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e calhambolas • que não arremetem senão por traição" (59). 
Estas Companhias de Pedestres permaneciam nos aldeamentos 
indígenas desde que estes se formavam, e. ali desempenhavam suas 
funções necessárias à manutenção da ordem e à sobrevivência 
dos próprios aldeamentos (60). 

• - V ARNHAGEN, Francisco Adolpho de - História Geral 
do Brasil - tomo IV - São Paulo - s/d - pág. 
Auim se refere aos calhambolas: "os escravos fugidios, a 
que vulgarmente chamam calhambolas, passando a fazer 
o excesso de se juntarem em quilombos" ... 

59 - CARVALHO, José ci'Almeida de Vasconcellos de Soveral 
e - Carta à corte em 29 de outubro de 1772 - Manus
crito d:> SDEGO - Correspondência 1756-1777. 

60 - MELLO, João Manuel de - Carta ao rei em 23 de 
dezembro de 1760 - RJHGB - vol. 84 - pág. 67. 
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Dedicatória e explicação contidas na Carta: 

ILLMS> E EXMº SNR. CONDE DOS ARCOS 
DOM MARCOS DE NORONHA 

do Conselho de .S. Mag. Governador e Capitan 
General de Goyaz 

Quando de Ytú, onde foy Juis · de Fora acompanhei o Dor. Agostinho Luis Ribeiro 
Vieira q vinha por Ouvidor a estas Minas, fis hum Mappa da dita derota, o qual vendo 
V. E. fic~u do seu agrado, não porq o. conhecesse com aquella perfeição q requer hua 
tal obra, mas porq na incertidão do interior ~estes sertoens podesse a o menos ter hua 
tal qual idea mais apparent~ com a verdade, a qual podia ter sido aproximado mais 
o P. Diogo Soares da Companhia matematico e pedido expressamente da Corte pª 
isso; porem este não tinha passado do destricto de Tucantihs, e o pouco, ou muito, q · 
tinha alcansado, não o tinha ·communicado nestas partes de tal sorte, q outro Governa
dor, q precedeu a V. E. por ocazião do contrato dos diamantes de Pilloens, a o . . 
chegar desta Villa, se suppunha estar na parallela da Baya de todos os Santos, quando 
há mais de tres graos de differença em latitud: e assim V. E. tendo tambem visto varios 
meos baroens, e apontamentos feitos por informações de varias partes do interior desta 
America (q servirãO a outrem p'- se adiantar) me ordenou lhe fizesse um mappa geral 
por onde se po<tessem conhescer os limites desta Capitania: pª isso pedi tempo pª 
melhor servir a V. E., e acompanhando novamente o dito Dr. Ouvidor na coreição da 
Comarca examine~-a pessoalmente, e tomei as informações q me parecerão mais verosi
meis, e assim presentemente sirvo a V. E. com o presente mappa q, como disse, poderá 
servir da idea, e os curiosos conhescendo os meus erros apontarão a verdade, e eu terei 
a gloria de ter sido o estimolo pa q a pareça. &te mappa he feito deste modo; da Villa 
de Santos guardando os pontos de Longitud, e de Latitud dos Roteiros e dos Geografos 
mais modernos com a diligencia, q pode usar hum viandante de passagem, fis a derota 
até esta ViHa Boa, . aguas continuei depois ,até a Natidade e recolhime outra ves a esta 
Villa: A derota das canoas de Araraytaguaba até o Cuyabá e pois a o Matto Grosso 
tanto por Rios, como por terra, com ocazião da minha demora. de onze meses na quellas 
partes do embarque. Segui a informação dos melhores Pillotos q por lá andão, por isso 
não me se deve culpar o erro, como não me gloriaria do acerto se o tivesse alcansado, 
o q se deve suppor naquella logica de tantas virtudes moraes q ecedem a sua mesma 
sabedoria, e a o illustre da Sua Prosápia, q não sabe obrar se não acertos, a que se 
suppoem ter feito felizmente tal viagem: a derota q com canoas fes João de Souza de 
Azevedo do Cuyabá até o Gran Pará, voltando pelo Rio Madeira ao Matto Grosso foy 
por informaçoens, q de lá me mandou o Dr. José Martins Machado: a derota q vai de 
Villa Boa até o Cuyabá foy feita pelo Capitam Mor Diogo José Pereira, como tambem 
a informação da noça derota p. ª o Oram Pará com canoas do Cuyabá subindo o 
1nesmo Rio, e buscando outras vertentes no Rio Preto até dar na primeira derota de 
1 oão de Souza de Azevedo: o curso do Rio das Amazonas até o Gran Pará hé copia 
da navegação de Man.el de Sa Condemire, a o qual se deve todo o credito. A derota 
do Pontal da Natividade pelo Rio Tocantins e canoas chamadas auarupés até o Gran 
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Pará hé informação do Capitam Francisco de Almeyda descubridor das minas das 
Arayas q fes tal viagem; o mais hé por outras informações, e o mais interior não se 
sabe ainda, que muito confusamente; mas o que pertence a_ esta Capitania, brevemente 
darei a V. E. hum mappa em panto mayor, e com mayor individuação, o que farei 
tambem, se, como supponho me vier a ordem p. ª a abertura do novo caminho desta 
Villa Boa e Cidade de S. Paulo, e Villa de Santos, e nisto e naquellas se me devem 

• 
perdoar os erros, porq não são partos da minha presunção, mas sim abortos da minha 
obediência sumitida a V. E., q deos gde. ms. ans. 

de V. Exia. 
Villa Boa de Goyaz 6 de Abril de 1751. 

d CIDADE. 
Õ VILLA. 

O mais humilde Venerador, e Criado 
Francisco Tosi Colombina. 

EXPLICAÇÃO 

Ô FORTALEZA • 
O ARA YAL COM FREGUESIA. 
Ó ARA y AL SEM FREGUESIA. 
o smo. 

Os pontinhos vermelhos denotão a derota de Santos, S. Paulo e Ytú até Villa Boa 
de Goyaz e desta at6 a Natividade: os pontinhos amarelos demarcão a volia da 
Natividade até Villa Boa: os pontinhos pretos de Villa Boa até o Cuyabá demarcão a 
communicação destas duas Villas, e esta ~ntinua a mostrarse até ·o Matto · Grosso 
quando se vai por terra, porq quando se vai em canoa, se desce o Rio Cuyabá, Rio dos 
Porrudos, e se sobe o Rio Paraguay e Jaurú até onde travessa· o caminho de terra q se 
segue deixando as canoas: os pontinhos pretos desde A vavaytaguaba até o Cuyabá, 
·pelos Rios Tiathé, Rio Grande, Rio. Pardo, . Camapoão, Cuchiim, Jaguary, Paraguay, 
Cheanê, Porrudos e Cuyabá demarcão os caminhos das canoas, q servem de communi
cação com a costa· de mar de Santos, e Rio de J af\eiro, e o Povoado de s. Paulo: os 
mais ,pontinhos pretos denotão a communicação de hum lugar p.ª outro: os pontinhos 
vermelhos da Villa do Cuyabá, q descem pela margem do mesmo Rio, e dos Porrudos 
sobam o Paraguay e Sapituba denotão o caminho q fes João de Souza de Azevedo . ' 
quando varou por terra até o Rio Sumidouro, pelo qual descendo, e pelos Rios Tapajóz 
e Amazonas foy ao Oram Pará, donde voltando subiu o dito Amazonas, e Rio Madeira 
até o Matto Grosso: os pontinhos amarelos da Villa do Cuyabá q sobem o mesmo Rio 
pela margem e atravessão por terra até dar no Rio Preto, e no dos Arinos, denotão a 
viagem de canoas q novamente se descobriu e q fas communicavel ·dita ViJla com o 
Gram Pará: os pontinhos pretos no Rio Tucantins, q principião onde são dois signaes 
de Sitios, q começão as Povoaçoens ou Rossas do Oram Pará, denotão a viagem, q a 
Gente da Natividade embarcandose em canoas no Pontal cbegão em onze dias até as 
ditas Rossas e destas até os canaes, ou como chamão garupés em dois dias, e por elles 
tres dias, q tudo fazem de dezaseis dias até o Oram Pará, porem a subida se repUta 
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impossível p.ª acima do salto da ltaboca, e a descida só se fas em tempo das cheas; 
mais facil se suppoem a communicação desta Villa Boa com a Cidade do Gram Pará, 
embarcandose dois dias de viagem abaixo perto. do Arayal da Auba no Rio Vermelho. 
q entra no Rio Grande do caminho do Cuyabá, q com o nome de Araguaya entra no 
Rio Tucantins, porq já o Coronel Antonio Bires de Caiajos (?) com os seos índios 
Borrorós indo em busca do Genho bravo Corumaré, navegou facilmente até a ponta do 
Nord (?) da dita Ilha sendose embarcado no dito Rio Grande onde hé a passagem 
deste Rio no caminho q vai de Villa Boa p.ª o Cuyabá. Alguns dos primeiros descubri· 
dores do Goyaz achandose perdidos se embarcarão no Rio Ururi seis Legoas a Leste 
de Villa Boa, e descendo por elle, e pelos Rios das A~as, Maranhão e Tucantins forão 
ao Gram Pará. A sombra amarela demarca a capitania de Goyaz. Nos caminhos q 
vem de S. Paulo a esta Villa e desta vão a Natividade e voltão, não se encontrão 
mattos de consideração mais q o do Mogy na Comarca de S. P.aulo e o Matto Grosso 
de Meya Ponte nesta Capitania, que vão demarcados com arvoredos; os mais a q 
chamão capoens por serem pequenos não se apontão: As serras, q se encontrão estão 
demarcadas: os sítios do caminhO' de S. Paulo a esta Villa não estão demarcados, 116 se 
apontão os q se achão em grande distancia do abitado, mas o mappa particular desta 
Capitania em ponto mayor, se fará tambem com mayor individuação. 

1 Santos. 
2 S. Vicente. 
3 Fortaleza da Barra de Santos. 
4 Forte da Bertioga. 
5 Conceição. 
6 Yguapy. 
7 Cananea. 
8 S. Paulo. 
9 Parnahyba. 

10 Ytú. 
1 t Araraytaguaba. 
12 Sorocaba. 
13 Jundiahy. 
14 Mogy pequeno. 
15 Mogy grande. 
16 Missão dos S.P. da Companhia. 
17 Arrayal dos Borror6s. 
18 Sta. Cruz. 
19 Sta. Luzia. 
20 Meya Ponte. 
21 Jaraguá. 
22 Ouro Fino. 
23 Ferreiro. 
24 Cambayuba. 
25 VilJa Boa. 
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26 Barra. 
27 Anta. 

· 28 Pilloens. 
29 Crixá. 
30 Guarinos. 
31 Pilar ou Lapoam. 
32 Morrinhos ou Amaro Leite. 
3 3 Corriola. 
34 Agoa Quente. 
35 Trayras. 
36 S. Jos~. 
37 Chapada de S. Gonçalo. 
38 Sta. Rita. 
39 Moquem. 
40 S. Feliz ou Carlos Marinho. 
41 Chapada de S. Felix ou de Carlos 

Marinho. 
42 Cavalgante. 
43 Parani ou Itiquira. 
44 Arrayu. 
45 Barra da Palma. 
46 Duro. 
47 Natividade. 
48 Pontal. 
49 Descuberto do Carmo. 

CAPITULO II 

OS GRUPOS TRIBAIS DA CAPITANIA DE GOIÁS 
NO Sl:CULO XVIII 

1. OS TUPI E OS G! 

O ín~io no Brasil constituiu-se em problema bastante 
complexo que a política portuguesa: teve a enfrentar, devido às 
diferentes maneiras como foi visto por missionários, colonos e 
pela própria Metrópole. 

Os. missionários possuíam objetivos próprios, de cunho 
religioso e divorciados dos fins imediatos da colonização em si, 
buscando, em primeiro lugar, a fé e o atendimento aos interesses 
da Igreja e respectivas Ordens (1). 

Os colonos viám no índio um trabalhador aproveit4vel, e 
a Metrópole Portuguesa, sobretudo, um povoador para as extensas 
áreas a serem ocupadas, como elemento participante do ·processo 
de colonização. Em Goiás o antagonismo dessas posições resultou 
em conflitos. O elemento nativo, provocando choques intermitentes 
com o colonizador, veio a obrigar o governo central a tomar 
providências. Como solução para o problema, grandes somas 
foram gastas a aldear o gentio e a pacificá-lo. Garantiu-se assim, 
embora de maneira precária, a continuidade do povoamento. 

A partir de 1592, quando penetraram as primeiras Bandeiras 
preadoras no sertão goiano, até 1722, quando entrou Bartolomeu 

1 - PRADO JúNIOR, Caio - Formação do Brasil Contem
pordneo - São Paulo - .1963 - pág. 84. 
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Bueno da Silva Filho, fundador de Vila Boa, Goiás fora cruzado 
por mais de uma dezena de expedições. Antes disto a região era 
conhecida apenas pelos índios, agrupados em numerosos grupos 
tribais (2) das nações Tupi e Gê, algumas das quais subsistem 
ainda, embora outras tenham desaparecido inteiramente (3). Com 
esta população primitiva que dominou o planalto goiano desde 
tempos imemoriais, chocou-se o colonizador branco (4), ocasio~ 
nando a fuga e o desaparecimento de muitos grupos tribais, bem 
como choques interminantes entre ambos, o que, muitas vezes, 
dificultou a · marcha da penetração. A despeito desses percalços, 
aos poucos processou-se o povoamento; os núcleos populacionais 
foram-se aglomerando nas áreas de maior concentração aurífera, 
à medida que se detinha por diferentes maneiras os grupos tribai~ 
hostis. 

. OS TUPI 

As tentativas de sistematização etnológica dos indígenas do 
Brasil Central são bem antigas. Foram realizadas inicialmente a 
partir da classificação lingüística. Destarte, vemos esboçar-se com 
os jesuítas e primeiros viajantes a primeira classificação geral dos 
índios do Brasil, compreendendo os Tupi do litoral e Tapuia, ou 
gentio de língua travada. Essã divisão abrangia os grupos tribais 
então conhecidos, do litoral, que tiveram contato mais prolongado 
com os portugueses, e os índios do interior que foram incluídos 
numa só denominação geral, Tapuia, termo de origem Tu pi, signi-

2 - RIBEIRO, Darcy - Apud MELA TII, Júlio Cézar -
lndios do Brasil - Brasília - 1970 - -pág . . 36 - Usare
mos a expressão do etnólogo Darcy Ribeiro "grupos tribais", 
devido à dificuldade de caracterizar com precisão determina
das populações com tribos ou subtribos dada a falta de 
informações para tal. 

3 - NEIVA, Antônio Theodoro da Silva - Dois Estudos 
Antropológicos - in Cadernos de Estudos Brasileiros n. 0 J 
- Goiânia - 1963. 

4 - RAMOS, Arthur - Antropologia do Planalto Central -
pág. 167 - Rio de Janeiro - 1951. 

44 

.. 

\ 

ficando gentio bárbaro ou inimigo. Essa distinção, ainda que 
imprópria, pois, como veremos, na chave geral Tapuia incluí
ram-se todos os grupos não Tupi, permanece até os dias atuais. 

Von Martius elaborou nova classificação, reagindo contra 
a denominada Tupinmania, tendência que, na realidade, revelava o 
desconhecimento dos estudiosos sobre as tribos do imenso interior 
brasileiro .. A classificação de Martius foi criticada por Karl Von 
den Steinen, após sua primeira expedição ao Xingu em 1884. 
Na segunda expedição (1887-1888), realizada em colaboração 
com Ehrenreich, esquematiza Von den Steinen as bases de sua 
classificação, considerando as nações Tupi-~uarani, Gê, Caribe 
e Nu-Aruak, como definitivamente classificadas, e incluindo as 
restantes num quadro provisório sujeito a revisões posteriores (5). 
Foi sobre as considerações de Von den Steinen e Ehrenreich que 
se basearam as ulteriores classificações lingüísticas, respeitando o. 
quadro definitivo das quatro famílias principais, e prosseguindo 
com relação aos demais grupos, à medida que progrediam os 
conhecimentos lingüfsticos e étnicos sobre os mesmos. Necessário 
se faz destacar neste particular as contribuições dos etnólogos 
norte-americanos Brinton e Chamberlain, bem como as do grupo 
francês, da Sociedade dos Americanistas de Paris, destacando-se 
os nomes de Lucien Adam e Crequi-Monfort Chevaux e mais 
modernamente Paul Rivet. 

Das contribuições . dos autores nacionais há que citar-se a 
sistematização realizada por Rodolfo Garcia. Dos vários grupos 
tribais, etnicamente distintos, que habitavam o Brasil no período 
da conquista, constituíam os Tupi-Guarani, a maior família 
lingüística e, segundo Florestan Fernandes, apenas estes forani 
descritos de forma relativamente extensa e precisa. Expiica tal 
singularidade o fato de terem os grupos tribais Tupi (6) entrado 

S - RAMOS, Arthur .- Antropologia do Planalto Central -
Rio de Janeiro - 1951 - pág. 47. 

6 - FERNANDES, Florestan - Antecedentes Indígenas -
Organização Social das Tribos Tupis - in História Geral 
da Civilização Brasileira - Direção de Sérgio Buarque de 
Holanda - São Paulo - 1963 - pág. 73. 
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em contato com os portugueses em quase todas as regiões que · 
· estes tentaram ocupar e explorar~ Foram, ao mesmo te~po e 

paradoxalmente, a principal fonte de resistência organizada aos 
desígnios dos colonizadores e o melhor ponto de apoio com qu.e 
estes contaram no Novo Mundo. Habitavam os Tupi o litoral. 
A sua língua, o neengatu, tomou-se a língua geral, o idioma 
·comum utilizado pelos jesuítas nas suas tarefas de catequese. As 
migrações dos Tupi-Guarani, iniciadas desde os tempos mais 
remotos, puseram-nos em contato com outros grupos, o que 
acentuou o processo de aculturação intertribal. Se, de um lado, 
os Tupi perderam muitos traços de sua cultura originária, de 
outro lado transmitiram-na a diferentes grupos, através da 
língua, da cultura material e espi~tual, iniciando-se uma ampla 
tupi-guaranização (7) de vários daqueles grupos, muitos deles 
hoje descritos como Tupi-G~arani. 

Da nação Tupi derivaram tribos goianas que atuaram no 
século XVIII, quando da penetração e ocupação da Capitania, 
tais como os Tapirapé e Canoeiro•. 

OSG2 

Gentio da língua travada, conforme os cognominaram os 
jesuítas e primeiros viajantes do Brasil. Fernão Cardim, após 
descrever os Tupi do litoral, continua . . . "Há outras nações 
contrárias e inimigas desta, de diferentes línguas que em nome 
geral se chamam Tapuya, e também entre si são contrários ... , 
são senhores dos matos selvagens, muito encorporados, e pela 
continuação e costume de andarem pelos matos bravos,. tem os 
couros muito rijos e para este efeito açoutão os meninos em 
pequenos com uns cardos para se acostumarem a andar pelos 
matos bravos; não têm roças, vivem de rapina e pela ponta da 
flecha, comem mandioca crua sem lhes fazer mal, e correm 

7 - RAMOS, Arthur - op. cit., pág. 60. 
* - VIANNA, Urbino - Algum~s notas sobre os Cherentes 

- in RIHGB - vol 101 - pág. 28 - Refere-se aos 
Canoeiros, como pertencentes ao Tronco Tupi. 
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muito aos brancos não dão senão de salto, usão de uns arcos 
muito grandes, trazem uns paus feitiços muito grossos, para que 
em chegando logo, quebrem as cabeças" (8). Estes povos, consti
tuem uma extensa família lingüística ainda itnperfeitamente 
delimitada. Integram, na sua maior parte, o grosso dos índios 
que os Tupi denominavam Tapuia, nome genérico que se aplicava 
também a grupos de outras procedências. Tapuia significava, na 
realidade, todo indivíduo não pertencente à nação Tupi, princi
palmente o inimigo do · interior (9). 

Os Tapuia chamavam-se a si próprios Nac-Manuc ou 
Nac-Poruc, os filhos da terra e ainda Buru. A expressão Gê 
deve-se a Martius que propôs também a expressão Cr~m por 
serem partículas finais genéricas nas designações tribais desses 
povos~ Gê significa chefe, pai ascendente, e Cran significa filho, 
descendente (10). 

Acredita-se que os povos Gê ocupassem, antes da descoberta, 
uma extensíssima área, dominándo mesmo parte da · região 
costeira, de onde teriam sido expulsos pelos Tupi, no período 
da descoberta, e não chegaram a ser exatamente conhecidos. Os 
cronistas referiam-se aos Tapuia como os grupos dos Tupi que 
habitavam o interior, sendo o seu habitat preferido a metade 
oriental do planalto brasileiro, desde as últimas cataratas do 
Xingu e do Tocantins, até os 30° de latitude sul (11). Sua 
localização geográfica atual continua sendo o planalto central do 
Brasil, numa extensão norte-sul, entre os graus 27° e 6° de latitude 
sul, sem alcançar o Amazonas (12). Foi esta região · pobre, sem 
grandes recursos ·econômicos, apresentando certa homogeneidade 
geográfica, que imprimiu aos povos Gê as características comuns, 
de ordem física e cultural, que mantem até hoje. Por isso mesmo 
apresentam mobilidade menor que a dos Tupi. Não se conhece 

8 - CARDIM, Fernão - Tratado da Terra e Gente do Brasil 
~Rio - 1925 - pág. 198-199. 

9 - RAMOS, Arthur - op. cit., pág. 107. 
10 - lbid - pág. 108. 
11 - lbid - pág. 108 

.12 - lbid - pág. 108. 
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o seu ponto de origem, nem os focos iniciais· de dispersão. Sabe-se 
que migraram a princípio do oeste para leste, tendo ocupado o 
litoral, de onde foram expulsos posteriormente pelos · Tupi. A 
pressão Tupi e depois a colonização portuguesa causaram uma 
nova migração, esta agora de leste para oeste. ;Mas, em nenhuma 
oportunidade, os Gê apresentaram aqueles grandes movimentos 
migratórios dos fenícios da América ( 13). Mantiveram-se no seu 
habitat com pequenos deslocamento~ que pouco ultrapassaram 
os iimites do planalto brasileiro. A este grupo pertence a maioria 
das tribos goianas, e no século XVIII destacavam-se entre os 
mais hostis os Akroá, Xacriabá, Xavante, Kayap6, J avaé e outros. 
Foram ·estas as tribos que mais freqüentemente entraram em 
choques sucessivos com os povoadores e foram posteriormente 
instaladas nos aldeamentos formados à custa da Fazenda Real, 
os quais tanto colaboraram para que se acelerasse a marcha do 
povoamento da região. 

2·. DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA 

Como afirmamos, os grupos tribais da região goiana perten
cem às nações Tupi e Gê, sendo a grande maioria da nação Gê 
( 14). Não possuímos fontes que nos indiquem o número exato 
desses diferentes grupos tFibais no século XVIII (15). Dos que 
aqui enumeramos, alguns constam dos documentos manuscritos, 
outros das descrições dos cronistas naturalistas Silva e Sousa, 
Pohl, Saint-Hilaire, Castelnau. Silva e Sousa enumera vinte 

13 - Devido aos extensos movimentos migratórios do$ tupi
guarani, em períodos antetj.ores à co1onização brasileira, 
Hervás assim os cognominou. 

14 - Vide mapa de Francisco Tossi Colombina . 
. 15 - POHL, João Emanuel - Viagem no interior do Brasil 

- vol. 1 - Rio de Janeiro - 1951 - pág. 299. Pohl 
calcula o número de índios da Capitania de Goiás em 
"mais de 50.000" na época da sua viagem, ou seja, no 
início do século XIX. 
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.diferentes grupos tribais que habitavam a Capitania, e não estão 
incluídos todos (16). · 

Com as tribos da região repetiu-se o processo que fatalmente 
era desencadeado pela colonização de uma região nova: ocupação 
das terras dos índios, escravização, e rápida extinção destes. A 
tribo mais conhecida sob o ponto de vista histórico, extinta ainda. 
no . século da colonização da Capitania, ou seja o século XVIII, 
foi a dos Goyá (17). Habitava as vizinhanças da Serra Dourada, 
próximo a Vila Boa, atual Cidad_e de Goiás. As fontes documen
tais mencionam-na como o primeiro ocupante do território (18). 
Foi escravizada por Bartolomeu Bueno da Silva Filho e seu~ 

companheiros. Como sãQ . numerosas as tribos · goianas no século 
XVIII, ultrapassando a duas dezenas, e na ausência de._ uma 
classificação científica, é possível a·grupá-las geograficamente em 
tribos meridionais, setentrionais, e das proximidades da Ilha do 
Bananal. 

TRIBOS MERIDIONAIS 

Destacam-se, na região meridional da Capitanià, os seguintes 
grupos tribais: 
~ - habitavam as proximidades do Rio das Mortes 

(19). 

16 - SOUZA, Luís Antônio da Silva e - O Descobrimento da 
Capitania de Goyaz - Goiânia - 1967 ~ pág. 62. 

17 - Usamos a grafia dos nomes indígenas eonforme normas 
da convenção assinada no Rio de Janeiro em 14 de 
novembro de 1953, por ocasião da 1.ª Reunião Brasileira 
de Antropologia, publicada na Revista de Antropologia 
- vol. li, n.0 2, São Paulo - 1954. 
Os nomes que não constam nesta estão conforme as 
fontes documentais. 

18 - MELLO, João Manuel de - Carta para a Corte em 17 60 
- in RIHGB - vol. 84 - pág. 61. 

19 - SOUSA, Luís Antônio da Silva e - O Descobrimento 
da Capitania de Goyaz - Goiânia - 1967 - pág. 63. 
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ARACl{Á - localizados sobre a passagem do Rio Grande, 
região que atualmente pertence ao Estado de Minas Gerais. 
Foi extinta no século XVIll pelos Kayapó, índios bravios que 
assolavam a região. 

CRIXA - eram ferozes e habitavam o local onde se 
fundou o arraial do mesmo nome, na região compreendida entre 
os Rios Araguaia e Tocantins. Da mesma forma que os Goyá, 
foram extintos logo após os primeiros contatos com os coloni
zadores (20). 

De todos estes, o grupo tribal mais hostil e mais numeroso . 
era o dos Kayapó, também conhecido pelos Tupi pelo cognome · 
Ubirajara ou Ibirajara, e Bu, Bilreiro, Caceteiro pelos cronistas. 
Foram encontrados pelas Bandeiras no território compreendido 
entre o Rio Paraná e as cabeceiras orientais do Paraguai, em 
fins do século XVII e começo do XVIII. Um grupo fugiu para 
o sul de Goiás, onde sofreu ataques dos sertanistas auxiliados 
pelos Boróro (21). Os remanescentes deste conseguiram se fixar 
nas imediações da capital do .Estado, antiga Vila Boa, e hoje 
podem considerar-se praticamente extintos, visto que ou foram 
dizimados ou migraram para o norte de Mato Grosso. Foi a tribo 
localizada no sul que maiores ataques fez aos ~olonizadores no 
século XVIII, até ser alojada nos aldeamentos de D. Maria I, e 
posteriormente em São José de Mossâmedes. 

TRIBOS SETENTRIONAIS 

Na região setentrional da Capitania encontramos um maior 
número de indígenas, destacando-se porém, dentre estes, os Ínais 
hostis, quais sejam: Akroá, Xacriabá e Xavante, que maiores 
ataques desfeririam aos colonizadores, na sua marcha de povoa
mento no decorrer do século XVIII. 

AKROA - atualmente desaparecidos, habitavam zona 
compreendida entre São Francisco e Tocantins, nas proximidades 
dos arraiais de Natividadê, Carmo e Chapada. Seus ataques aos 

20 - lbid - pág. 63. 
21 - RAMOS, Arthur - op. cit., pág. 110. 
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povoadores só cessaraµi após seu aldeamento em São Francisco 
Xavier do Duro. 

XACRIABA - habitavam a mesma região próxima aos 
Akroá, e são identificados pelos governadores do século XVIII 
como pertencentes a um só grupo (22). Atualmente, à semelhança 
dos Akroá, não mais existem. Arthur Ramos situa o habitat destes 
silvícolas nas nascentes do Paranaiôa e diz serem atualmente 
quase extintos (23). 

XA V ANIB - os Xavante habitam atualmente as imediações 
do Rio das Mortes, em território do Estado de Mato Grosso. No 
século XVIII viviam nas imediações da Ilha do Bananal (24). 

CANOEIROS - sobre a ·origem e localização desse grupo 
existem variadas controvérsias (25). Habitam local incerto da 
região Tocantínea, no sertão de Amaro Leite e Rio Formoso. 
Couto de Magalhães (26) os deu como ocupantes dos sertões 
entre os Rios Peixe e Tesouras. Quanto a seu habitat nos séculos 
passados, baseamo-nos. na consideração de Pohl que, localizando 
os Canoeiros, informa: "vivem nas matas próximas do Rio Mara
nhão, dos rios Paranã e Manuel Alves e da barra do Palma, 
onde têm suas aldeias. Possuem, além do Rio Maranhão, ao 
Oeste, os descampados até Amaro Leite e Piedade, onde muito 
inquietam os moradores. A aldeia principal dos Canoeiros fica 
entre as montanhas de além do Duro, até onde nunca penetravam 
os habitantes brasileiros. Esses bárbaros vagam por toda aquela 
região e impedem o acesso. Está perdido q~em lhes cai às mãos. 
De vez em quando são encontrados até a quatro léguas de São 

22 - MELLO, João. Manuel de - Carta para a Corte em 1760 
in RIHGB - vol. 84 - pág. 61. 

23 - RAMOS, Arthur - op. cit., pág. 111. 
24 - Localizamos conforme o mapa de Francisco Tossi Colom-

bina, anexo ao trabalho. · 
25 - Quanto a sua origem divergem as opiniões: Couto de 

Magalhães afirma terem estes silvícolas vindos do sul e 
seus costumes e hábitos aproximam-se dos Tupi. 

26 - MAGALHÃES, Couto de - Viagem ao A.raguaia -
pág. 99. 
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Félix, na embocadura do Rio Maranhão; e tamanho ~ o susto 
que causam~ que ninguém ousa àproximar-se daqu~le rio" (27) . . 

Taunay diz que nada mais são que descendentes dos C~rijó 
do séquito do Anhangüera, miscigenados com os quilom bolas *. 

Castelnau afirma serem da raça dos Boróro; o seu nome 
é devido ao fato .de .navegarem mais freqüentemente em canoa.s, 
o oposto dos Xavantes, que atravessavam os rios em bals~s. 

Theodoro da Sil~a Neivà identifica os Canoeiros como 
pertencentes . aos Tupi~Guarani, cuja origem não se acha ainda 
devidamente · explicada (28). -, 

Em última análise, podemos concluir que os Canoei_ros sé 
têm ·refugiado, desde os tempos de preação até os .dias atuais, 
em lugares diversos e jamais ·pisados pelo branco~ sempre na 
área do Araguaía --- Tocantins, ora nas proximidades de um, o_ra 
de outro, porém permanece ign"orada a sua localizaÇão exata. 

APINAGe - atualmente habitam o extremo norte de Goiás. 
Habitavam a Capitania de Goiás, em cinco aldeias junto à cachoei
ra de Santo Antônio, conforme afirma Silva e Sousa {29). 

TRIBOS DA REGIÃO DA ILHA DO BANANAL 
. . 

TAPii.lAPl::, . MANGARIRUBA, CURURU, .CRA Y~ - -
aglomeram-se na ,região do l_lio Grande, hoje Rio Araguaia, pró
xi.mos aos Xavante. São gentios de língua geral. Foram extintos. 
recentemente, com exceção dos Tapirapé que ainda vivem na 
.região de Mato Grosso, nas proximidades do rio do mesmo nome. 

27 - POHL João Emanuel - op~ · cit., vol. II - pág. 89 e 90. ' . . 

* · - {Cognome dado aos negros da capitania nos séculos passa-
dos) in - TAUNAY, Afonso de E. - Os .Primeiros 
anos de Goyaz . - pág. 72. . . _ 

28 - NEIVA, Antônio Theodoro da Silva - Os Canoeiros -
.. in Àspectos da_ Cultura Goiana - vol. 2_ - Goiânia -

1971 ~pág. 109. 
29 - SOUZA, Luís Antônio da Silva e - O Descobrimento da 

Capitania de Goyaz - Goiânia - pág. 63. 
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JA V Aa e KARAJÃ - vivem atualmente nas proximidades 
da Ilha do Bananal, n~ mesmo habitat do século XVIII (30). 

GRADAO, TESSEMEU e AMADU-GUAIA-GUAST -
grupos tribais que viviam nas proximidades da Ilha do Bananal 
(31 ). A falta de fontes documentais não nos permite precisar a 
sua situação na atualidade. 

_ Os grupos tribais ·goianos, no século XVIII, estavam. disper
sos po~ toda a Capitania, de no~e a sul, e atualmente acham-se 
concentrados nas regiões setentrionais do Estado. 

3 .. O . RELACIONAMENTO COLONIZADOR-fNDIO E AS 
DISPOSIÇÕES DOS ADMINISTRADORES 

Quando os primeiros brancos pisaram o solo goiano, o 
. elemento . nativo encontrado era · 1evado como . escravo para São 
Pa~lo de Piratininga. De tal violência foi a investida dos brancos 
contra os nativos, que muitos grupos· tribais desapareceram ·no 
primeiro século da colollização. Tal aconteceu com os Goyá que 
foram escravizados por Bartolomeµ Bueno da Silva Filho e seus 
companheiros. Outros, como os Araxá, foram destruídos pelos 
Kayapó {32). Estes, bastante numerosos, provocaram choques 

30 - Ibid - pág. 29 - Conforme este: Nova Beira é o nome 
dado ao local da Ilha do Bananal, habitado pelos J avaé 
e Karajá . . Foi construído no local, ila seg~nda metade do 
século XVIII, o aldeamen.to de Nova Beira . e o Presídio 
de S. Pedro do Sul. 

:3-1 - Ibid _;_ pág. 63 •. 
32 - 1'fORONHA, D.- Marcos de ~ Carta para a Corte -

Manuscrito . do SDEGO· - Livro ·-192 - pág. 48v e 49 
- o .·govemador·· n. Marcos de Noronha foi , ~ormado 
pelo $ertanista Antônio. ~es de Campo~, de quererem 
çste gentio aldear-se. Tomaram-se as necessárias providên
cias para a construção do ~ldeamento, · quais sejam: local . 
de ·boa situação geográfica e ~stratégiéa ·que_ facilitaria a 
obtenção de alimentos e ao mesmo tempo defen·de.ria as 
imediações das investidas dos hostis Kayapó. Após o 
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intermitentes, não s6 com o branco colonizador como também 
com outros grupos da região; e, dentre as nações hostis do sul 
da Capitania, foi a que realizou maiores e mais prolongadas 
arremetidas contra o colonizador. Eram temidos pelas próprias 
tribos da região, pois procuravam por todos os meios impedir que 
estas se estabelecessem nos aldeamentos civis, seja dizimando-as . . 
ou escravizando-as (33). 

No século XVII (1607) eram cognominados Bilreiros pelos 
bandeirantes preadores que chegavam à região (34). Em 1734, 
Bartolomeu Bueno da Silva encontrou pedras preciosas nos Rios 
Pilões e Claro; e rapidamente foi obrigado a retirar-se do local, 
em conseqüência de um encontro com este gentio, resultando em 
grandes perdas para o explorador. Os ataques foram tantos, que 
D. Luís de Mascarenhas publicou um bando, permitindo aos 
moradores fazer a guerra aos índios Payaguá - da região de 
Mato Grosso - mesmo nos alojamentos, e estendeu a Goiás tal 
autorização (35). 

O problema dos Kayapó parecia sem solução; e várias vezes 
reuniram-se Juntas para deliberarem qual o melhor modo de 
combatê-los. D. Luiz de Mascarenhas criou duas Companhias de 
Soldados de Mato que deveriam ser regidos por dois capitães e 
seus alferes, aos quais competiria a escolha de homens experi
mentados para caça ao índio, promovendo patrulhame1:1to das 
regiões habitadas pelo gentio conforme determinações prévias (36). 
Como estas Companhias não resolveram o problema, foram toma
das novas providências. 

aldeamento instalado, chegou a notícia do extermínio do 
grupo tribal Araxá pelos Kayapó, que não contentes do 
massacre feito, cativou-lhes todos os sobreviventes, obri
gando-os à mais rigorosa escravidão. 

33 - Ibid - pág. 49. 
34 - BRASIL, Americano do - Súmula da História de Goiás 

- Goiânia - pág. 33. 
35 - TAUNAY, Affonso de E. - op. cit., pág. 150. 
36 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte 

Manuscrito do SDEGO - Livro 192 - pág. 18. 
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Apelou-se para a- contratação de sertanistas com índios 
mansos, medida quase sempre preferida durante o século XVIII, 
a fim · de proteger os súditos contra as hostilidades dos 
silvícolas (37). 

Inicialmente é chamado Ângelo Preto de Cuiabá, para fazer 
guerra aos Kayapó, mediante vantajosa recompensa, e, na 
impossibilidade do seu comparecimento, .vai ser substituído por 
Antônio Pires de Campos que, com seus 500 Boróro, contratados 
por uma arroba de ouro para desinfestar a região, fez guerra 
acirrada a estes aborígines.. Tal foi a ação de Antônio Pires 
de Campos contra os Kayapó, que em 17 4 7, embora fizessem 
aparições na estrada de Goiás, já não acometiam os pontos de 
passagem nos riqs. Continuavam "porém a agredir civilizados, a 
quem a ambição e imprudência levaram a tentar o apossamento 
de terras afastadas do eixo da estrada" (38). 

Dois anos mai~ tarde, Antônio · Pires de Campos pede à . 
Fazenda Real ajuda de custo, "para que possa remediar a vexação 
em que se achava, e continuar a despesa que faz com os Bor6ro 
e mais pessoas, que chegam a completar o número de 500, que 
tantas lhe são ne~essárias para continuar a destruição dos mesmós 
índios" (39). Além da ajuda de custo, pede: 

37 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corté em 
1750 - Manuscrito do SDEGO - Livro 192 - pág. 15. 
- Reuniu-s~ na capitania logo após a chegada do governa
dor D. Marcos de Noronha, uma Junta com a finalidade 
de verificar as possibilidades de fazer a guerra ao gentio, se 
necessário fosse. Chegaram a conclusão da impossibilidade 
desta guerra, sem o auxílio dos índios mansos, "pois nem 
os nacionais do país, nem os negros que há em maior 
número de gente aqui, que compõem a povoação das 
minas, são cap~zes para semelhante empresa. Já os índios 
são acostumados ao mato, a sustentar-se de caça e pesca". 

38 - TAUNAY, Affonso de E. - op. cit., pág. 150. 

39 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte 
Manuscrito do SDEGO - Livro 192 - pág. 18. 
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- isenção de capitação de seus escravos; . 
- patente de Capitão-Mor da conquista; 
- confirmação em tudo dos "merecimentos que V. Magesta-

de foi servido fazer-lhe, sendo presente a V. Magestade 
por várias representações do governo de São Paulo" (40). 

Os governadores da Capitania reforçam as gestões junto ao 
Rei, a favor de Antônio Pires, dizendo que embora este sertanista 
houvesse se comprometido a fazer todas as despesas da campanha, 
suas condições não o permitiam, e seus serviços eram "indispen
sáveis para a conservação. dos povos " ( 41 ). Isto justifica a resolu
ção da Junta local que autoriza D. Marcos de Noronha a conceder 
empréstimo a Antônio Pires de Campos ( 42), pouco mais tarde. 
O Rei D. José aprovou a resolução referente ao· empréstimo feito 

40 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 
25 de janeiro de 1752 - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - pág. 70v. - Foi prometido a Antônio Pires de 
Campos: 

- O hábito de Cristo com 50 mil réis de Pensa, e Ofício 
de Escrivão da Ouvidoria de Vila Boa mediante o seguinte 
acordo: desinfestados os caminhos do gentio Kayapó com 
seus próprios recursos., se, passado um ano após a 
conquista, o gentio não tivesse feito . nenhum insulto aos 
colonos, adquiria a mercê do Há~ito de Cristo com a 
respectiva Pensa; passado três anos, se continuasse quieto, 
adquiria a propriedade do dito ofício, em sua vida isentos 
de donativos e terças partes. 

41 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte -
Manuscrito do SDEGO - Livro 192 · - pág. 18 . . 

42 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte · em 
1749 - Manuscrito do SDEGO - Livro 192 - pág. 15. 
Analisando D. Marcos de Noronha as medidas emanadas 
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da Coroa, no sentido de livrar os povos dos ataques dos 
índios bárbaros, procurou nos livros da capitania, se 
haviam ordens permitindo a ajuda . de Cu_sto no caso 
específico de Antônio Pires de Campos. Nada encontrando 

pela Provisão de 28 de novembro de 1750 (43). Em 1751, toma
ram-se mais ousadas as incursões do gentio Kayapó na região. 
Foi solicitado novamente o auxílio de Antônio Pires de Campos 
e seus Boróro. Como aquele sertanista houvesse deixado vultosa 
dívida, inclusive à Fazenda Real, foi substituído na campanha 
contra o Kayapó pot seu irmão Manuel de Campos Bicudo, que 
se comprometera a levar a cabo tal tarefa em troca do perdãQ 
das dívidas, auferindo os mesmos benefícios anteriormente 
estabelecidos. 

Apesar das providências tomadas contra os Kayapó, suas 
hostilidades continuaram. Em 1755, para a vinda do novo 
Governador da Capitania, o Conde São Miguel, seu antecessor, 
D. Marcos de Noronha, levando em consideração a hostilidade 
do gentio, tomou sérias medidas a fim de colocar a salvo a sua 
vida, tais como: 

a - o chefe dos Dragões deveria expedir Bandeiras para 
patrulhamento da região; 

b - os sertanistas João de Godoy e Manuel de Campos 
Bicudo. explorariam as vizinhanças de Vila Boa, onde sérias 
hostilidades havia co~etido o gentio Kayapó, tendo sido vítimas 

convocou uma Junta composta do Intendente, Provedor 
da Fazenda Real e Ouvidor. O Parecer desta foi favorável 
ao empréstimo de oitocentos oitavos qe ouro sob fiança, 
sendo Antônio Pires obrigado a restituir posteriormente 
tal quantia à Fazenda Real. Se por ventura isto não 
ocorresse, tal dívida se cobraria pelos bens de seu fiador. 

43 - Provisão de 29-de dezembro de 1750 - Manuscrito do 
SDEGO -Livro de Provisões-1748-1753 - pág. 159 
- Assim se refere: ... P9rém, como por várias ordens 
minhas proibo aos governadores darem ajuda de custa, 
e vendo-vos a necessidade com que est~ coronel a pedia, 
convocareis uma junta na qual se resolvera que se lhe 
dessem da minha fazenda oitocentas 9itavas de ouro, por 
empréstimo . . . Sou servidor por resolução de 28 de 
novembro deste presente ano em consentir do meu Conse- . 
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41 negros escravos e o proprietário de uma lavoura das proxi
midades da capital (44). 

Assim sendo, os governadores que se sucederam na .Capitania 
encetaram inúmeras providências no sentido de proteger a 
população contra os ataques, porém estas medidas foram vãs. 
A problemática continua inalterada até 1780, quando sob o 
governo de Luís da Cunha Menezes, graças à ação do soldado 
Luís, os Kayapó são âlojados na Aldeia de D. Maria 1, próxima 
a Vila Boa, ficando assim o sul da Capitania livre dos ataques 
de um dos temidos grupos tnl>ais com que se defrontou o branco 

1 

no século XVIII. 
Enquanto. nas últimas décadas do referido século, o problema 

do relacionamento colonindor-índio, no sul da Capitania, fora 
superado com o aldeamento dos _Kayapó, no norte da Capitania, 
à medida que o branco penetrava na região, · os grupos tribais 
hostis ora investiam contra o colonizador, ora revidavam aos 
ataques deste, assaltando os arraiais. 

Entre . os mais hostis ao povoador destacam-se, no norte, 
os Akroá, Xacriabá, Xavantes e Canoeiros. Os três primeiros 
foram aldeados à custa da Fazenda Real; quanto ao último, 
frustraram-se todas as tentativas de reduzi-lo. 

Desde que teve início a penetração de brancos no norte de 
Natividade, Paranã e Terras Novas os A.kroá e Xacriabá promove
ram ataques às povoações. Em 1743, as autoridades locais 
informam ao Governo de Sã~ P~ulo de Piratiirlnga, a respeito 
dos ataques des~ índios na região. Os arraiais mais invadidos 
foram: Natividade, Carmo, Chapada, Taboca e Almas. A solução 
encontrada para contê-los apresentou-se atrav6s da contnõuição 
dos povos, para custear a contratação dos serviços dos sertanistas, 
da mesma maneira como havia sido feita no sul com os 

lho Ultramarino confirmar o dito empréstimo de 800 
oitavas de ouro ... 

44 - NORONHA, D. Marcos de - Carta ao chefe .dos 
Dragões João Gaudié - Manuscrito· do SDEGO - Livro 
Correspondência - 1755-1~63 - pág. 38. 
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Kayapó (45). Contrataram os povos dos citados arraiais do norte 
Antônio Pires de Ca~pos, mas segundo Alencastre, os Boróro 
que acompanhavam o sertanista não concordaram em acompa
nhá-lo àquela região, receosos de não mais voltar. Em vista de 
tal situação, o Ouvidor ordenou que nos arraiais do Tocantins 
fossem criadas companhias de aventureiros para policiarem as 
estradas e repelirem os insultos do gentio ( 46). 

Em 17 51, quase dez anos após estes acontecimentos, os 
ataques às povoàções do norte continuavam a se processar e, 
em correspondência dirigida à Corte, o Governador D. Marcos 
de Noronha assim se refere aos Akroá: "Esta nação é a mais 
cruel de todas as que circulam neste sertão, sumamente numerosa 
e em grande extremo infiel, porque com a mesma facilidade com 
que se mete de paz, igualmente falta à palavra e torna para o 
mato a fazer as suas hostilidades; pouco ou nenhuma firmeza 
se pode fazer nas sua~ promessas porque costumam ser de mui 
pequena subsistência e só o benefício do te~po e repetidas dili
gências se poderá conseguir deles algum melhoramento" (47). 

Na segunda metade do século XVIII, viviam no norte de 
Goiás mais de 500 índios deste grupo ( 48). Com relação aos 
Xaoriabá, vigorava opinião semelhante à que se tinha a respeit~ 
dos Akro4, recebendo da parte dos Capitães-Generais da Capitania 
a designação de serem "quase a mesma nação" ( 49). Tendo em 
vista que os alvos dos ataques dos dois grupos tribais eram sempre · 
os mesmos .arraiais, o sertanista Antônio Gomes Leite faz-se 
porta-voz do Governo da Capitania, na tarefa de. persuadir os 
moradores do norte a contribuírem para o custeio das despesas 

45 - Manuscrito do SDEGO - Livros Ms °1129 - pág. 17. 

46 - ALENCASTRE, J. P. M. - Anais da Província de 
Goiás - RIHGB - vol. 38 - pág. 48. 

4 7 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte -
Manus<:rito do SDEGO - Livro 1129 - pág. 136. 

48 - lbid - pág. 136. 

49 - MELLO, João Manuel de - Carta para a Corte em 
1750 - in RIHGB - vol. 84 - pág. 72. 
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com a guerra ao gentio (50). O Governo frisa, então, que se "os 
referidos índios demonstrarem vontade de se aldearem, deverão 
ser dadas as necessárias providências para tal, o mais rápido 
possível", e, inclusive, salienta a presença · ~e missionários para 
tal, que se encontram na Capitania há mais .. de dois anos sem 
exercício algum (51). 

Em 1751 os Xacriabá foram alojados no aldeamento de 
São José do Duro, também chamado formiga, e no ano seguinte 
os Akroá foram recolhidos áo aldeamento de São Francisco 
Xavier do Duro, localizado duas léguas distante dos Xacriabá, 
no local hoje denominado Dianópolis. O seu· aldea.mento deveu-se 
à ação do sertanista Wenceslau Gomes, pórém, em 175 7, os indí
genas dali desertaram. Destarte, ·os Akroá como os Xacriabá 
continuaram hostilizando as povoações vizinhas até o Governo 
de José de Almeida Vasconcelos, quando foram aldeados em 
São José de Mossâmedes. 

Outro grupo tribal qu~, com seus ataques, tumultuava os 
arraiais do norte (Crixás, Pilar e Tesouras} eram os Xavante. 

No Governo de D. Marcos de Noronha, através dos missio
nários, este recebe notícias das hostilidades que viviam sujeitas 
às povoações vizinhas do Tocantins, situadas . na direção do ha
bitat desse silvícola. Nessa oportunidade, novamente recorre-se 
aos sertanistas a fim de. conter o gentio, sendo os serviços remu
nerados com fundos arrecadados entre os moradores locais. 

' 
- Sucede-se até 1762 um período de trégua nos ataques des-

tes aborígines. Reiniciam-se . então as hostilidades nas referidas 
povoações, fato atribuído pelos governadores ·às insuf rações dos 

50 - NORONHA, D. Marcos de - Carta · para Antônio Go
mes Leite em 7 de agosto de 1751 - Manuscrito do 
SDEGO ·- Livro 1129 - pág. 133. 
Antônio Gomes Leite, contratado para red~zir o gentio, 
faleceu antes de levar avante tal tarefa, sendo contrata
do ·para substituí-lo Wenceslau Gomes da Silva, que con
seguiu aldeá-los. 

51 - Ibid - pág. 133. 
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jesuítas espanhóis (52). De tal volume se revestiram os ataques, 
que os habitantes locais organizaram Bandeiras de caça aos Xa
vante, e, embora as ordens da Metrópole fossem no . sentido de 
evitar-se a guerra ao~ índios, pela primeira vez em Goiás foi 
concedido ao Governador amplos poderes para fazê-la, mas sem
pre com certas restrições (53). 

O problema xavantino prolongou-se .até 1788, quando fo
ram estabelecidos no aldeamento de Carretão, no sertão de 
Amaro Leite, a pouco mais de vinte léguas da Vila Boa, grande 
número de índios, libertando-se assim os habitantes da Capitania 
de suas investi.das (54). Aí ficaram até o século XIX, quando 
retornaram aos matos ·e à· vida nômade. 

Outro ·grupo tribal hostil, estabelecido n'as regi~es seten
trionais, foi o dos Canoeiros. Informa Americano do Brasil 
que seus ataques aos brancos tiveram início no século 
XVIII, após o envio de uma grande expedição, pelo Capitão
General Tristão da Cunha Menezes (1783-1799) em 1796 ao 
Governador do Pará, a qual destruiu muitas de suas aldeias loca
lizadas em ilhas do Tocantins, não havendo notíci~s de q~e em 
tempo algu.m, tão grande carnüicina houvesse sido f cita em alo-

S2 - MELLO, João Manuel de - Carta para a Corte em 29 
de dezem1bro de 1762 - RIHGB - vol. 84 - pág. 84. 

53 - Carta Régia de 1761 - Manuscrito do SDEGO - Carta 
. Régia - 1758 - pág. 218. , 

54 - FONSECA, José Pinto da - Carta do Governador Tristão 
da Cunha Menezes em 13 de janeiro de 1788 - Manus
crito do SDEGO - Pacote Documentos Históricos Di
versos - 1761-1794 - Refere-se a estes ~ilvícolas: ... 
~'no dia sete do corrente, o qual V. Excia. deve . contar 
pelo mais brilhante do seu feliz governo entrarão nesta 
Aldeia dois mil e duzentos índios da Nação Xavante 
tendo V. S. Exa. a satisfação de ter libertado os povos 
desta Capitania de outras tantas feras que lhe devora
vam as entranhas, e ao mesmo tempo a glória de ter 

a d " gr ngea o ... 
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jamentos de selvagem (55). Estes, ameaçaram logo após Pon
tal e Porto Imperial, na região do Tocantins .. No século XVIII, 
não foi tentada a sua redução. No _ início do século XX, Frei 
Sebastião Tomaz, missionário capuchinho de Conceição do 
Araguaia, procurou com propósitos catequéticos chegar às 
aldeias Canoeiros, sendo repelid9 (56). Couto de Magalhães afir
mou também que todas as tentativas de cateques~ foram infru
tíferas, nem mesmo se conseguindó civilizar os que foram presos 
em combates (57). 

Os grupos tribais que viviam nas proximidades da . Ilha . do 
Bananal, em sua maioria, eram pacíficos. Silva e Sousa, ref e rin
do-se , aos Capepuxi, dizia serem indolentes, preguiçosos, n~o 
plantando, vivendo de caça, · pesca . e roubos praticados nas vizi
nhan~as (58). 

No s.éculo XVIII, os J avaé e Karajá constituíam exceção, 
pois de índole pacífica, inicialmente, em conseqüência dos su
cessivos ataques e traições do colonizador em sua marcha de 
penetração pela. região, foram tomando-se hostis. Co~ a paz 
firmada em 1775, foram· aldeados no aldeamento de Nova Beira . 

. Ao lado de~te construíram o Presídio de São Pedro qo Sul (59). 

55 - BRASIL,. Americano do - op. cit., pág. 98. 

56 - NEIVA, Antônio Theodoro da Silva - .Os Canoeiros -
op. cit., .Pág. 115. 

57 - MAGALHÃES, Couto de - Viagem ao Araguaia - São 
· Paulo ~ 1967 ~ 'pág. 101 e 102. 

58 .....:_ SOUZA, Luís Atít~nio da Silva e - op. cit., pág. 63. 

59 ..:_ À medida que eram .constrüídos os aldeamentos, coloca
va-se ju~to aos mesm<;>s uma guarnição de soldados Pe
destres, a fim de garantir a segur~ça dos colonizadores. 
No aldeamento de Nova Beira, fora construído o Presídio 
de São Pedro -do Sul, para o.nde foram enviados o habi-

I 
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tual destacamento de soldados Pedestres e alguns colo
nizadores com a finalidade de mais rapidamente ser po
voado o local, para atender a carência de elemento hu
mano à navegação dos rios. 

Nos entrechoques havidos entre colonizador e índio a im
~ort.â~cia da _paz,, uma vez conseguida, reveste-se de u~ duplo 
s1gn1f1cado, nao so pelo cessamento das hostilidades, como tam
bém pela solução do problema de elemento humano auxiliar 
na colonização. Porém, tanto o aldeamento de Nova Beira como 
o Presídio de São Pedro do Sul estavam fadados a desa;arecer, 
fato este que ocorreu após a transferência dos J avaé e Karajá 
para o aldeamento de São José de Mossâmedes (1780) ocorrendo 

••A • , ' 
em consequenc1a, o seu decl1nio populacional, que repercutiu 
desfavoravelmente sobre o povoamento na Capitania, e em especial 
nas imediações do Rio Araguaia. 

Deve-se salientar que as hostilidades do gentio na região do 
Araguaia podem ser, .em parte, atribuídas ao seu despovoamento, 
visto que no século XVIII a região das proximidades do Rio 
Tocantins, menos assolada pelos selvagens, era uma das . porções 
de maior densidade populacional da Capitania. 

-
' 
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CAPITULO III 

A POLITICA POMBALINA E O INDIO COMO 
POVOADOR 

1. MEDIDAS ANTERIORES 

O índio foi um dos problemas complexos que a adminis
tração lusitana enfrentou após iniciada a obra colonizadora, pelo 
objetivo que se teve em vista de aproveitá-lo como elemento 
participante desta colonização. 

O Brasil, nos primeiros tempos, era visto pela administração 
lusa apenas como um centro fornecedor de ouro, especiarias e 
escravos, do qual Portugal funcionava como entreposto comercial. 
Como não podia ficar ao inteiro abandono, a terra foi arrendada 
a um consórcio de cristãos-novos, a cuja frente estava Fernão de 
Noronha. Os arrendatários comprometeram-se a enviar certo 
número de navios para o "trato,, do Brasil, descobrir nele novas 
terras, construir e sustentar uma fortaleza. Em contraposição 
obtiveram o direito exclusivo de explorar o pau-brasil, bem como 
o de levarem para a Europa animais domésticos e índios (1). 
Assim sendo, desde os primeiros anos da colonização, o índio vem 
sendo escravizado pelo branco. 

Na produção econômica, a lei de menor esforço sempre 
teve atuação, observa George Scelle (2). No domínio social, 

1 - LEITE, Alfredo Carlos Teixeira - Gênese socioeconô
mica do Brasil - Porto Alegre - 1963 - pág. 25. 

2 - SCELLE, George - Apud LEITE, Alfredo Carlos Tei
xeira - op. cit., pág. 53. 
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ela se fez sentir quando o homem, utilizando sua superiorida
de física e verificando que era mais econômico resguardar a 
vida de seus prisioneiros do · que sacrificá-los, apropriou-se do 
trabalho alheio em seu proveito. No Brasil, quando os portu
gueses entregaram-se à faina do cultivo da cana-de-açúcar, que 
exigia abundante mão-de-obra, viram-se às voltas com o pro
blema da escassez ·de elementos disponíveis para a lavoura. Não 
havendo elementos brancos suficientes para a exploração das 
grandes propriedades de que eram possuidores, foram forçados 
a apelar para a escravização do índio, que, já pelo sistema de 
escambo, contribuía na formação econômica do país. 

Os indígen-as, que· se éncontrav.am no estágio de pedra polida 
e que .praticavam as lides da agricultura de uma maneira muito . 
primitiva, empregavam a maior parte de seu tempo na caça e 
na pesca. A ·necessidade de tiraços para sustentar um sistema de 
trabalho organizado e disciplinado, ~orno o dos engenhos, forçou 
6s colonizadores à escr:avização d~ silvíeola. Foi, assim, a escra
~idão indígena instituída no Brasil por força de um imperativo 
econômico. Pensar em intensificar a emigração na época era 
utópico, em virtude das condições socioeconômicas da Europa, 
que possuía uma população de apenas cinqüenta milhões de habi
tantes (3). No que diz respeito a Portugal, delicada era, para as 
suas lavouras, a situação da mão-de-obra, a qual ~eara após 
o surto emigratório con8eqüente ao período das grandes navega
ções, fat9 que ainda mais se agravou com a sobrecarga da colo
nização de todo o vasto império português. 

Nestas circunstâncias, o índio brasileiro, embora constante
mente acusado de indócil, indolente e incapacitado para o 
trabalho disciplinado, foi durante o século XVI e as primeiras 
décadas do subseqüente o alicerce em que se fundamentou . a 
economia brasileira, visto que, até então, diminuto fora o número 
de negros africanos · entrados no Brasil, principalmente no pri
meiro século da colonização. 

A prova da importância do silvícola na economia colonial 
é evidenciada através das Bandeiras de apresamento, da vasta, 

3 - · LEITE, Alfredo Carlos TeiXeira - op. cit., pág. 54. 
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complicada e contraditória legislação portuguesa sobre o seu 
cativeiro, e da luta por mais de dois séculos travada entre colo
nos e jesuítas, ambos interessados no monopólio do trabalho 
indígena ( 4). · 

Contribuindo para dificultar o problema do indígena, já 
bastante agravado pelos interesses díspares da Metrópole e dos 
colonos, um terceiro elemento veio associar~se, representado 
pelas missões religiosas surgidas com a vinda dos primeiros 
missionários. Estas missões, particularmente as dos jesuítas, não 
atuam como instrumento de integração da população indígena 
no processo de .colonização. Seus objetivos são específicos: a 
propagação da fé e defesa dos interesses da Igreja ou das respec
tivas ordens religiosas. Seus -objetivos são mais amplos que os 
do elemento leigo, visto que as suas perspectivas quanto ao índio 
se _lançavam rumo ao intemporal, contrapondo-se aos interesses 
da colonização leiga, para a qual o silvícola se apresentava apenas 
numa dhnensão biológica e. econômica. 

A obra destas missões não atendia, em seus fins últimos e 
essenciais, aos objetivos da colonização portuguesa no Brasil, 
ou da espanhola nas demais colônias sul-americanas, visto que 
se alicerçava na segregação do indígena. O sucesso dessas orga-. . 

µizações frustraria os objetivos caracteristicamente econômicos 
das Coroas Portuguesa e Espanhola, para as quais o silvícola era 
sobretudo um povoador. · 

Escravizado o índio por força do imperativo econômico, a 
Co-roa Portuguesa, no entanto., desde os primórdios de nossa 
colonização, procurou protegê-lo da escravidão, seja atrav6s de 
Alvarás ou de Cartas Régias. Sua ação, porém, era oscilante, 
ora a · favor dos interesses dos colonos, ora a favor dos silvícolas, 
dando origem a medidas contraditóiias no que tangia ao problema 
do cativeiro indígena. . 

Só com Pombal a Coroa Portuguesa enfrentou definitiva-. ' 
mente a situação, desembaraçando-se dos partidos em choque, 
e impondo a "sua" política: - o interesse geral da colonização 
portuguesa no Brasil, acima dos interesses particulares em opo-

4 - Ibid - pág. 54. 
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sição. - No período pré-pombalino, como foi afirmado, hou
ve legislação referente à utilização da mão-de-obra indígena, 
de que é exemplo o Regimento de Tomé de Sousa (5), que se 
referia aos índios nos seguintes termos: "cumpre muito a ser
viço de Deus e meu prover-se isto, de maneira que se evite, 
hei por bem que daqui em diante pessoa alguma de qualquer. 
qualidade ou condição que seja, não vá saltear nem fazer guer- _ 
ra aos gentios, nem por terra nem por mar, em seus navios, 
nem em outros alguns, sem voss~ licença ou do capitão da 

. . '' cap1tan1a ... 
Posteriormente, na época de Mem de Sá, reinando em Por- · 

.tugal D. Sebastião, aparentemente prescrita no Regimento de 
Tomé de Sousa, foi reforçada a · ordem em carta dirigida ao 
Governador Geral do Brasil: "o principal e· primeiro intento 
que tenho em todas as partes da minha conquista . é o aumento 
e conservação de nossa San4l Fé Católica, e conversão dos 
gentios, d'elas vos enepmendo muito, que d'este negócio tenhaes 
n'estas partes mui grande e especial cuidado" (6). 

Porém, ao mesmo tempo . foi promulgada a 'ei de 16 de 
março de 1570, que rezava: 

'f defendo e mando que daqui em diante se não use das 
ditas part~s do Brasil, de modo que se até agora usou em fazer 
cativos os ditos gentios, nem se po~sam cativar por modo nem 
maneira alguma, salvo aqUeles que foram tomados em guerra 
justa, que os portugueses fizeram aos ditos gentios com auto
ridade ou licença minha ou ·do meu governador das ditas partes, 
ou aqueles que costumam s~ltear os portugueses, ou a outros 

• • • 
gentios para os comerem ... " (7). 

. , 

5 - Regimento de Tomé de Sousa - Apud TAPAJôS, 
Vicente - História Administrativa do Brasil - vol. 2 -

· 2.ª edição - 1966 - DASP - pág. 255. 
6 - Carta do rei D. Sebastião ao Governador Mem de Sá -

Trabalhos dos primeiros jesuítas do Brasil - RIHGB -
vol. 17 - pág. 224~ 

7 - LEITE, Serafim - História da Companhia de Jesus no 
Brasil - tomo 2 -:---- Rio de Janeiro - 1943 - pág. 207. 
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A contradição da lei é tal, que ao invés de conter o cati
veiro, forneceu aos colonos o amparo legal à sua ação· escravi
zadora, permitindo o forjamento de situações favoráveis à guerra 
dita justa. O Padre Serafim Leite muito bem explica o mecanismo 
utilizado pelos colonos para atingirem seu objeti~o: "Algumas 
guerras do Brasil para alcançar escravos, se pode esquematizar 
em três tempos: Primeiro tempo: perturbam-se os índios ou os . 
maltratam; Segundo tempo: os índios maltratados sublevam-se e 
matam algum colono; Terceiro tempo: declara-se a guerra para 
os castigar da morte do colono" (8). 

O costume de escravizar os índios generalizou-se de tal 
forma que, em 1583, no dizer do mesmo Serafim Leite, não 
havia quem não escravizasse índios na Colônia, inclusive os 
jesuítas (9). 

Na condição· de elemento de grande importância na econo
mia colonial nos primeiros anos, foi o índio, ap~sar das leis que 
proibiam o cativeiro, · largamente escravizado. Sucessivamente 
promulgaram-se várias leis a favor da liberdade do silvícola, mas 
elas não tornavam claras as condições em que se fazia possível 
a escravização, enquadrando-se no caso as de 1570, 1595, 1609, 
164 7 e outras. 

Só em 9 de abril de 1655, foi promulgada, em Lisboa, uma 
lei regulamentando o cativeiro dos índios, e tomando· claras as 
condições em que era considerado justo e lícito (10): 

- quando fossem os índios tomados ·em justa guerra que 
os portugueses lhes movessem; 

- quando o colonizador atuasse como libertador do índio 
escravizado e condenado à morte decorrente das guerras 
tribais; 
quando fossem vendidos pelos seus próprios irmãos de 
raça, vencidos em ·guerra justa; 

8 - lbid - pág. 220. 
9 - lbid - pág. 227 e 228·. 

10 - FERREIRA, João de Sousa - América Abreviada 
- RIHGB - vol. 57 - cap. 5 - pág. 56 - Rio de 
Janeiro - 1894. 
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- quando impedissem a pregação evangél.ica. 
Longe de resolverem o problema de escravização do silví

cola, tais det~rminações, pelo contrário, geraram uma infini
dade de novos cativeiros injustos, conforme referia a lei de 1.0 

de abril de 1680 (11). 
A ineficácia desta lei e das que lhe antecederam motivou 

a publicação de novas determinações por parte do Príncipe D. 
Pedro. Surge então a lei de 1. 0 de abril de 1680, proibindo em 
quaisquer circunstâncias o cativeiro indígena no Estado do Brasil. 
Destarte, a lei de 1655 foi derrogada, ficando sujeitas à prisão 
as pessoas que transgredissem essas Ordens Régias. O Ouvidor 
Geral deveria colocar os índios cativos em liberdade, mandan
do-os para as missões (12). 

Quanto aos índios que, na época da publicação da lei,· se 
achassem na condição de semi-servidão como administrados, 
deveriam ser regidos pelas disposições do Alvará de 1 O de 
novembro d~ 1647 que os libertava (13). Novas leis sucedem-se 
a esta, sem que, no entanto, o problema fosse solucionado. As 
providências da Coroa Portuguesa no século XVIII, orientad~s 

11 - Lei de 6 de junho de 1755 - faz referên€ias à lei de 
1. 0 de abril de 1680 - pág. 2 - Publicada em Livro de 
Alvará n.0 1 - SDEGO - Documento n.0 3. 

12 - lbid - pág. 3. 
13 - A lei de 1 O de novembro de 164 7 assim se refere: 

"tendo consideração ao grande prejuízo que se segue ao 
serviço tle Deus, e, meu, e ao argumento do Estado do 
Maranhão, ;de se darem por administração os Gentio-s, 
e fndios daquele Estado . . . que os fndios que estão de
baixo das mesmas administrações, em breves dias de ser
viço, ou morrem a pura f om·e, e excessivos trabalhos, ou 
fogem pela terra dentro . . . Pelo que hey por bem mandar 
declarar por Ley. . . que os Gentios são livres, e que não 

haja administradores, nem adm1inistração . .. . e que pos
sam os índios .livremente servir e trabalhar com quem bem 
lhes pagar seu trabalho". 
Ibid - pág. 5 e 6. 
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para o problema em Goiás, iniciaram-se com a Carta Régia de 
21 de abril de 1702. Proibia-se o cativeiro dos índios, permi
tindo-se porém a sua administração, por tempo limitado, àquelas 
pessoas que voluntariamente os atraíssem do mato (14). 

A referida Carta Régia marcava um retrocesso em relação 
a dispositivos anteriores, francamente orientados para a liberta
ção do silvícola, pois permitia o estabelecimento da semi-servidão 
do índio pelos administradores. A essa administração, em 1751 
referia-se D. Marcos de Noronha, prin1eiro Governador da Capi
tania', nos seguintes termos: "devo por na presença de V. Mages
tade que estas administrações dos índios, não são outra cousa 
se não cativeiros simulados, e ainda mais rigorosos do que os 
dos negros, porque como os senhores compram estes por muito 
maior preço, tratam-os com muito mais cuidado: ordinariamente, 
índio administrador anda nú, e sua sustentação não. passa de um 
pouco de milho. Se ausenta da casa do administrador é preso e 
escoltado àsperamente" (15). 

Essas determinações acompanhavam as mesmas diretrizes 
da política da Capitania de São Paulo em relação ao índio, muito 
semelhante às reivindicações feitas anteriormente - em 1725 -
pelos moradores daquela Capitania, no sentido de que os índios 
administrados passassem aos herdeiros e aos mineradores, _e na 
falta destes, deveriam ser colocados nas aldeias reais, sob a 
alegação de não poderem prescindir dos· mesmo~ em suas andanças 
pelo sertão, à cata de ouro. Ficava, portanto, reforçada a condição 
de semi-servidão do índio. 

Essa reivindicação deu origem à Provisão de 1 O de julho 
de 1726, em que a Coroa ressaltava ser a liberdade dos índios 
um direito natural e ser conveniente que os colonos a preser
vassem, devendo prevalecer, neste aspecto, a lei anteriormente 

14 - CARVALHO, José d'Almeida Vasconcellos de Soveral e 
-Carta ao Provedor da Real Fazenda em 15 de novembro 
de 1774 _:__ RIHGB - vol. 84 - pág. 101. 

15 - NORONHA, D. Marcos de - Correspondênci~s com 
a Corte em 20 de janeiro de 1751 - Manuscrito do 
SDEGO - Livro 192 - pág. 43. 
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lavrada sobre esta matéria, em 7 de fevereiro de 1711, pela qual 
fora estabelecido que os moradores, necessitando dos índios para 
os descobrimentos de ouro ou outros serviços, deles poderiam 
utilizar-se, sob a condição de serem bem tratados e assalariados 
(16). Em Goiás, esta resolução real "não tem, nem núnca teve 
observância em toda esta ~apitania, porque sendo certo que 
não ignoram os moradores delas, que o cativeiro dos índios 
está defendido por esta, e por outras ordens de V. Magestade, 
onde repetidas veze8 as tem feito publicar para os livrar de toda 
ignorância. Contudo não se fiam os sertanistas e cabos das Ban
deiras que entram para o sertão a fazerem muitos cativeiros. 
Que todos eles sejam, injustos se não pode negar, pela forma 
com que são f~to~' (17). · 

As Bandeiras que saíam à procura de índio ( 18), encontran
do-os, logo buscavam cativá-los. Se resistiam, os homens eram 

16 - CARVALHO, José d'Almeida Vasconcellos de Soveral e 
- Carta do Provedor da Real Fazenda em 15 de novembro 
de 1774 - RIHGB - vol. 84 - pág. 101. 

17 - NORONHA, D. Marcos de - Correspondência com a 
Corte em·20 de janeiro de 1751 - Ma_nuscrito do SDEGO 

- - . Livro 192 - MS 192 - pág. 43v. 
18 - ALENCASTRE assim se refere à organização destas 

bandeiras enviadas ao sertão: " ... escolhiam um chefe 
hábil e experimentado. Os cofres reais raras vezes concor
riam para gastos desta natureza, e procedia-se de ordinário 
a uma derrama ou espécie de capitação, da qual ninguém 
podia livrar-se. - Os fazendeiros e lavradores, eram por 
sua vez fintados, e não .podiam subtrair-se da contribuição, 
por ser ela a bem do serviço de Sua Magestade e treles 
mesmos. A essa força assim armada e municiada se agrega
va quase um terço de índios inimigos d'aqpeles a que~ 
se ia debelar. Cada bandeira leva:va . um capelão e seu 
regimento, dado pelo governador na forma das ordens de 
Sua Magestade. Partia a bandeira, encontrados .os inimigos 
neles se executava todo · o rigor permitido nas leis de 
guen-a, matando quantos encontravam, até renderem-se os 
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mortos e suas mulheres e filhos escravizados. Se a Bandeira 
era numerosa, iam sistematicamente atacando os alojamentos 
indígenas, sendo os cativos repartidos entre os componentes da 
expedição da seguinte forma: "Das presas fei~as, tirava-se aquele 
número preciso para pagamento dos gastos por ventura feito por 
conta da Fazenda Real. Do monte que ficava, deduzia-se o fundo 
Real, e do resto, a jóia do Capitão General, do Cabo e dos oficiais 
da diligência, Provedor-mor da Fazenda Real e auditor da gente 
de guerra. Também se tiravam três peças para o secretário do 
governo. O que afinal ficava restando se distribuía pelas praças 
e mais pessoas da expedição". Tudo isto se praticava na ·forma 
do Regimento e Ordens Reais. O princípio de divisão estava 
consagrado principalmente na Provisão Régia de 14 de março de 
1722, que vigorava em todas as Capitanias (19). 

Logo que chegavam a qualquer povoação ou arraial, estes 
bandeirantes vendiam os cativos, e para se livrarem de todo o 
escrúpulo que poderiam ter semelhantes vendas, afirmavam não 
estár vendendo índios, mas tão somente a sua administração. 

Em Goiás, uma após outra, se foram sucedendo as medidas 
orientadas para a preservação da liberdade dó índio; contudo, se 
em tese, através das disposições reais, o índio era protegido, na 
prática a situação apresentava-se bem diversa. 

Por exemplo, em 27 de fevereiro de 1731 foi promulgada 
Provisão regulamentando Jornais do.s lndios e em 8 de maio de 
1732 nova Provisão proibia aos governadores fazerem pessoal
mente a guerra aos índios (20). 

que ficassem com vida. Os cativos ficavam sujeitos à 
justiça de guerra". 
ALENCASTRE, J. P. M. - Anais da Província de Goiás 
- Rio de Janeiro - pág. 40. 

19 - lbid - pág. 41. 

20 - CARVALHO, José d'Almeida Vasconcellos de Soveral e 
- Carta ao Provedor da Real Fazenda em 15 de novembro 
de 1774 - RIHGB - vol. 84 - pág. 101. Os Jornais 
correspondiam ao salário diário dos índios. 
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Ao mesmo tempo em que se publicavam estas determinações, 
por força das circunstâncias, visto que as hostilidades continua:. 
vam, o Regimento bailado po~ D. Luís de Mascarenhas, em 6 de 
janeiro de 1742, que regulamentava a ação dos Capitães de Cava
los da Conquista do Kayap6, recomendava que aos "índios que se 
rendessem sem resistência, fossem reservados infalivelmente as 
vidas, devendo ser encaminhados a Vila Boa, a fim de que ele, 
Governador e uma junta lhes determinassem o destino. ( . ; . ) 
Acaso o gentio resistisse a mão armada, ai dele. Sendo tomaçio 
as mãos na peleja ós passarão a espada sem distinção ou diferença 
alguma do sexo. Só não executarão a dita pena de morte nos 
meninos ou meninas de dez anos para baixo porqu.e estes os 
conduzirão a esta ,vila para deles se tirar o quinto de Sua Mages
tade e os mais se repartirem por quem tocar" (21 ). 

Delineia-se, então, a adoção de uma política ~epressiva ao 
índio, como bem atesta a deliberação de 26 de março de 17 43, 
pela qual foi aprovada a guerra feita contra o gentio Kayapó 
e a criação de Companhias de Pedestres destinadas a · per
segui-lo (22). 

Ao tomar conhecimento das hostilidades do gentio, o Rei 
aprova a atitude dos governadores da Capitania, mandando-o 
castigar, "porém para o futuro sempre se deviam tirar devassa das 

21 - "Regimento de que se haveriam de usar os capitães de 
cavalos da Conquista do Kayapó no distrito e circunvizi
nhança de Vila Boa". 

Apud ~ TAUNAY, Affonso de E. - Os primeiros anos 
de Goyaz - 1722-1748 - Separata do Tomo undécimo 
e último da História Geral das Bandeiras Paulistas - 1950 
- São Paulo s/ d - pág. 2~0. 

22 - MASCARENHAS, ·n. Luís de - Carta ao Intendente e 
Provedor da Fazenda Real Sebastião Mendes de Carvalho 
em 8 de dezembro de 1741 - Manuscrito do SDEGO -
Livro 1129 - pág. 134. 
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mortes que lhe fizessem ... " (23). ~ evidente a preocupação Real 
em evitar ·desmandos na Capitania. E se as "Jtostilidades continuas- · 
sem como até então, se convocasse uma Junta conforme as reuni
das em Pernambuco e Maranhão, a fim de resolver como enfrentar 
o gentio hostil, Kayapó, Akroá e Xacriabá" (24). 

Comumente estas Juntas não se reuniam, ficando os súditos 
da Capitania esper~ndo solução para o problema, ao mesmo 
tempo que as hostilidades por parte do gentio continuavam. 
Destart~, até o início da política pombalina para o Brasil (1750), 
em Goiás como no restante do país, o relacionamento entre o 
colonizador e o índio pautou-sé pelas hostilidades mútuas face 
às quais as leis tornavam-se sem efeito. ' 

2. LEGISLAÇÃO POMBALINA REFERENTE AO fNDIO E A 
SUGESTÃO DOS ALDEAMENTOS 

Na história portuguesa e brasileira, nenhum personagem terá 
tido a fortuna de inspirar tantas e tão apaixonadas polêmicas 
como Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, 
mais tarde Marquês de Pombal, ministro de D. José I. 

~rimou-se por uma política de nacionalização em Portugal,. 
que se enquadrava nos princípios da filosofia racionalista .. · 

23 - NO~ON~, D. Marcos de - Corresp~ndência para o 
Ouvidor Geral em 26 de julho de 1755. Manuscrito do 
SDEGO - Co"espondência 1755-1763 - pág. 32. 

24 - As Juntas eram espécie de órgãos consultivos locais convo
cados para o estudo de determinados assuntos, e quais as 
medidas a serem tomadas. A Metrópole deixava a critério 
destas, optar ou não para a guerra ofensiva aos índios 
hostis, obedecendo porém a legislação vigente. Se esta 
Junta deliberasse guerra ofensiva, deveria ser executada 
por ajuste com algum sertanista que se dispusesse a tal na 
região, devido à impossibilidade de praticá-la pela Fazenda 
Real, pela falta de meios para tal, quais sejam: pólvora, 
bala, dinheiro. Correspondência de D. Marcos de Noronha 
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No Brasil teve de agir com maior tenacidade na aplicação 
de sua política, devido à forte oposição a ela desencadeada, 
principalmente por pa~e da Igreja e da Ordem dos Jesuítas. 

Dentre suas medidas, devem ser destacadas a criação das 
Companhias de Comércio, que se deve ao atendimento dos 
interesses da burguesia comercial, sua aliada contra o clero e o 
apoio ao colono na sua ação anti-jesuítica (25). 

Em atendimento a seus objetivos anti-jesuíticos, aprovei
tou-se do pretexto da suposta oposição dos inacianos espanhóis 
à demarcação de fronteira~, para . envolver também o jesuíta 
português na questão. 

Destarte, já havendo vários motivos relacionados principal
mente pelas difíceis relações entre os representantes da Compa
nhia do Grão Pará e Maranhão e os jesuítas, e destes com os 
colonos, devido ao problema do silvícola, formou-se o quadro 
favorável ao seu alijamento da vida brasileira. 

Considerava Pombal, que o afastamento dos jesuítas repre
sentava a ·defesa dos interesses da Metrópole Portuguesa, que 
deveriam ·ser colocados, no seu entender, acima dos interesses 
particulares, no caso especüico, à política jesuítica em relação 
ao índio. Assim sendo, ao invés de conservar o índio segregado, 
como pretendiam os jesuítas, Pombal objetivava transformá-los 
em cidadãos ativos na tarefa de povoamento, através da sua 
integração na comunidade. 

Assim sendo, novas diretrizes serão traçadas para orientar 
a política indigenista, a p·~rtir de D. José 1, voltada para a 
transformação do índio em mão-de-obra agrícola. 

Em Goiás, como nas demais Capitanias, a política indigenista, 
a partir de Pombal (1750), voltar-se-á para o~'aliciamento do índio 
ao convívio pacífico com o colonizador através de sua catequese 

para a Corte em 1750 - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - fls. 15 e 15v. 

25 - ~VELAR, Hélio de Alcântara - História administrativa 
do Brasil - vol. V - DASP - ·1970 - pág. 31. 
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e aldeamento. Porém, mesmo a partir de · então, a técnica de 
dominação pela força, será freqüentemente preferida" (26). 

A pacificação do silvícola da região goiana será alicerçada 
na catequese leiga e no aldeamento do ' gentio hostil. A políti~a 
de aldeamento que será adotada em Goiás a partir da segunda 
metade do século . XVIII .representará uma adaptação dos ideais 
anteriormente defendidos pelos jesuítas e colonos. De fato · os . , . 

aldeamentos representavam, de um la~o, núcleos segregacionistas, 
mas objetivando aculturar o índio de forma a transformá-lo em 
mão-de-obra. · 

. Assim sendo, a tese jesuítica da liberdade do índio, da 
necessidade de educá-lo e prepará-lo para a vida civilizada, foi 
aplicada em Goiás nos aldeamentos · oficiais. De outro lado, a 
conce~tração do silvícola em povoações administradas por leigos 
que deveriam zelar pela sua educação e interesse, sem contudo 
separá-lo da comunidade colonial; haja .·vista a obrigatoriedade 
da ministração da língua portuguesa e a permissão à utilização do 
índio como trabalhador assalariado, atendia as· antigas reivindi
cações dos colonos e fomentava maior integração entre as duas 
categorias de população. 

Em Goiás, embora em linhas gerais a política de integração 
do silvícola no contexto geral da Capitania tenha redundado 
em fracasso, algum resultado positivo restou mediante a transfor
mação de alguns aldeamentos em núcleos de povoamento, como, 
por exemplo, Mossâmedes e Carretão. O índio, através de misci- ' 
genàção racial nos aldeamentos, embora em pequena escala, fez-se . 
presente na formação étnica regional. . 

Com o objetivo ~e melhor caracterizar a política indige
nista do período pombalino em Goiás, é necessário a sua divisão 
em etapas, visto a cada uma. corresponderem características 
específicas. · 

A primeira etapa compreende o período que se estende da 
instalação do Governo Autônomo (1749), até o início do Governo 

26 - DOLES, Dalísia Elizabeth Martins - As c_omunicações 
fluviais pelo Tocantins e Araguaia no século XIX 
Universidade Federal de Goiás - 1972 - pág. 27. 
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de D. José de Almeida Vasconc~llos (1772). A segunda etapa 
estende-se do goyemo de D. José de Almeida Vasconcellos ao 
final do século. 

A primeira fase é caracterizada pela política do Governador 
D. Marcos de Noronha, orientada pelo aliciamento dos Akroá e 
Xaciiabá, congregando-os nos aldeamentos do Duro e Formiga, 
abandonados por estes silvícolas em 1757 (27). Novas tentativas 
foram encetadas no sentido de fazê-los 'fetornar a esses núcleos, 
resultando no reinício de suas hostilidades às povoações vizi
nhas (28). Face à impossibilidade de contê-los, viu-se a Metrópole 
na contingência de atender às reivindicações das populações civis 
e permitir a guerra ao gentio (29). 

Este período é muito contraditório no que diz respeito à 
disparidade de atuação de governantes e governados, quanto ao 
problema indígena. 

Até 17 49, nada se fizera com referência a aldeamento de 
índios hostis que habitavam a Capitania. Entretanto, a fim de 
abrigar índios mansos, foram construídos, à custa da Fazenda Real, 
alguns aldeamentos para os índios Boróro, vindos de Cuiabá com 
o Coronel Antônio Pires de . Campos, a fim de desinfestar a 
estrada de São Paulo à Capitania de Goiás, dos Kayapó, índios 
hostis que assolavam a região (30). Só a partir desse momento 

27 - MELLO, Jo~o Manuel de - Carta para a Corte em 23 
de dezembro de 1760 - RIHGB - vol. 84 - pág. 66. 

28 - Ibid - pág. 66. 
29 - lbid - pág. 66. 
30 - Hoje o local destes aldeamentos pertence ao Triângulo 

Mineiro, região do Estado de Minas Gerais. Foram eles: 
- Rio das Pedras - fundado em 17 41 - localizado a 
36 léguas do sul de Santa Cruz, atúalmente Cascalho -
Rico quase junto ao Paranaíba - in MAGALHÃES, Basí
lio de - Expansão geográfica do Brasil Colonial - p. 297. 
- Rio das Velhas ou Santa Ana ou Aldeia dos 1ndios -
fundada em 17 50 pelo referido Pires de Campos. Em 177 5 
foram os Xacriabá levados para este aldeamento. Atual
mente Indianópolis, município do Triângulo M~neiro - in 
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é que a Metrópole Portuguesa pensou em tomar as primeiras 
provi~ências em benefício .dos aldeamentos, e através deles melho
rar o relacionamento colonizador-índio, buscando a redução das 
tribos hostis. 

Desta forma, o primeiro Governador da Capitania, D. Marcos 
de Noronha, recebeu da Coroa Portuguesa, através da Carta 
Régia de 19 de janeiro de· 17 49, as primeiras determinações 
relativas ao problema indígena. A política a . ser segÜida deveria 
pautar-se segundo as recomendações Régias, principalmente pela 
"suavidade e persuasão, e não se procurem domar por armas, 
senão quando seus insultos . forem por outro modo irremediáveis 
e estiverem exaustas todas as esperanças de se domesticar d·e 
outra sorte" (31). Estas medidas recomendadas pelà Metrópole 
representavam uma linh·a real de conduta consciente e constante, 
embora, devido às forças das circunstâncias, nem sempre correta
mente· aplicadas na ·prática. 

O Governo Português, nesse período, mostrou-se atento e 
vigilante quanto ao problema indígena, pois se de um lado, 
através de sua política mercântilista, espoliava a Capitania, de 
outro,. não regateava recursos que lhe parecessem necessários 
para promover a aculturação do indígena. Prova disso é que 
231:889$698 réis foram gastos nos aldeamentos de meados do 
século XVIII até o início do século XIX, segundo dados 

MAGALHÃES, Basílio de - op. cit., pág. 297. 
- Lanhoso - dista doze léguas do Rio das Velhas. Fica 
próximo a Uberaba - lbid - todos estes aldeamentos 
foram dirigidos em seu princípio por jesuítas. Custavam 
à Fazenda Real até o ano .de 1810 - 19:534$224 réis, 
conforme Silva e Sousa - in SOUSA, Luís Antônio da 
Silva e - O descobrimento da capitania de Goyaz -
Goiânia - 1967. 

31 - COUTINHO, A. de Azevedo - Carta . a Dom Marcos 
de Noronha - Manuscrito do Arquivo Histórico Ultra
marino de Lisboa - Publicado ?>r P ALACIM, Luís - in 
Província de Goyaz - Goiânia - 1968 - pág. 48. 
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fornecidos por Monsenhor Pizarro (32). Esta cifra é muito 
significativa, se levarmos em conta que Saint-Hilaire calcula em 
50:000$000 réis as despesas anuais da Capitania. 

Embora as determinações reais tendessem à pacificação do 
gentio, não proibiam a guerra, se necessária. Por esse motivo é 
que D. Marcos de Noronha, já ào iniciar seu governo, buscou 
resposta para as seguintes questões: 

- se necessária fosse a guerra, de que recursos poderia 

dispor na Capitania? 
- de que grau seriam as dificuldades a serem enfren-

tadas? (33) 
A resposta lhe veio através de uma reunião da Junta, na 

qual chegou-se ··· à conclusão de que a guerra só seria possível 
ao gentio bárbaro, com o auxílio do índio manso, devido a uma 
série de condições negativas, quais sejam: 

- medo dos nacionais em relação à terra (negros e outros); 

- falta de munições; 
- falta de recursos financeiros da Fazenda Real para aqui-

sição de armamentos; · 
- escassez de armamentos a serem adquiridos (34). 
A importância do índio manso, como auxiliar na tarefa de 

apresamento do gentio selvagem, devia-s~ a uma série de fatos 
e, dentre outros, o seu conhecimento do sertão e hábitos alimenta
res orientados para o uso do mel e frutas silvestres, facilmente 
encontrados nas matas, com isso não acarretando gastos (35). De 
outro lado, ~ob o ponto de vista bélico, esse índi.o levava vanta
gem sobre os nacionais da terra na luta contra o gentio bárbaro, 

32 - PIZARRO, O. José de Sousa Azevedo - Apud PALA
CIM, Luís - op. cit., pág. 98. 

33 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 
. 1749 s/d. - Manuscrito do SDEGO - Livro 192 -
. pág. 15. 

34 - Ibid - pág. 16: 
35 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 

16 de dezembro de 1750 - Manuscrito do SDEGO -
Livro 192 - pág. 44. 
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visto que utilizava armamento idêntico ao de seus inimigos (36). 
Acrescia a isto o fato de que as armas de fogo utilizadas pelo 
branco deveriam ser transportadas por via fluvial, o que dificultava 
ainda mais a ação e o deslocamento dos contingentes guerreiros. 

A primeira guerra encabeçada sob a gestão de D. Marcos 
de Noronha deveu-se às constantes hostilidades dos Kayapó 
contra as populações estabelecidas principalmente junto aos rios 
Claro e Pilões. 

Conseqüentemente, achando-se em Vila Boa nessa ocasião, 
o Coronel Antônio Pires de Campos (37), forneceu-lhe o Gover
nador uma Companhia. de trinta .bastardos (38) para explorar a 
região dos Pilões. · 

o resultado de sua ação foi o ataque a algumas aldeias, 
de onde trouxe índios cativos. Essa empresa foi comunicada ao 
Rei por D. Marcos de Noronha, em carta de 3 de maio de 
1752, que obteve como resposta a advertência Régia no sentido 
de evitar o ataque ao gentio em seus próprios alojamentos (39). 

Contudo, as hostilidades continuavam e outros sertanistas 
foram contratados a fim de deter o gentio. Manuel de Campos 
Bicudo, sucessor de Antônio Pires de Campos n·a campanha 
contra o Kayapó, e Wenceslau Gomes da Silva, que se destacou 
na redução dos Akroá e Xacriabá, que assolavam as regiões 
setentrionais da Capitania, foram os sertanistas que mais se desta
caram na redução dos gentios. 

As Medidas Metropolitanas, tanto as que foram dirigidas 

36 - Ibid - pág. 44. 

37 - Esse sertanista veio de Cuiabá com 500 índios Boróro, 
contratado pelo governo goiano a fim de enfrentar o 
gentio Kayapó que a~olava o sul da Capitania com seus 
ataques às povoações. 

38 - Bastardos era o nome dado na Capitania aos mestiços . 
Livro Editais e Bandos - Documento n.0 6 - Manus
crito do SDEGO. 

39 - NORONHA, D. Marcos de - Carta ao Ouvidor Geral 
da Capitani~ em 26 de julho de 1755 - Manuscrito do 
SDEGO . . Livro Correspondência - 1755-1763 - pág. 33. 
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a Goiás, como para outras Capitanias, como a do Grão Pará, 
em sua maior parte, protegiam o índio, muito embora por 
diversas vezes dessem margem a abusos legais por parte dos 
colonos. Assim é que, a lei de 3 de maio de 17 41, emanada 
da Coroa Portuguesa e vigente no Brasil, determinava que fossem 
marcados com ferro em brasa os escravos fugidos dos mocam
bos - porém exclusivamente os negros; os índios em hipótese 

alguma (40). 
Nos primeiros anos do seu governo, D. Marcos de Noro

nha, com o auxílio do sertanista Wenceslau Gomes da Silva, 
conseguiu aldear os A)croá e Xacriabá em Duro e Formiga. Em 
conseqüência disto, recebeu elogios d.o Rei, que não só aprovou 
esses aldeamentos, · como também as despesas com eles feitas, 
incentivando a criação de novos estabelecimentos desse tipo para 

o futuro (41). 
A política indigenista continua a ser defendida através de 

novas provisões (28 de maio e 30 de maio de 1753) que ordena
vam o envio de índios domesticados ao mato, a fim de convence
rem os demais a aceitarem a presença do missionário e induzi-los 
a um melhor e mais útil modo de vida ( 42). 

Como o problema indígena parcialmente houvesse sido 
solucionado através do aldeamento dos Akroá e Xacriabá, conti
nuando no entanto as hostilidades dos Kayapó ao sul, os 
colonizadores exigiam do Governo a guerra ofensiva (43). Na 

40 - Resolução de 30 de maio de 17 50 - Provisão de 12 de 
maio de 1751 -Apud AZEVEDO, João Lúcio de - Os 
Jesuítas no Grão Pará - Lisboa - 194 7 - pág. 288. 

41 - Provisão de 22 de maio de 1753 - enviada ao governa
dor D. Marcos de Noronha· - Manuscrito do SDEGO 
- Livro de Provisões, 1748-1753 - pág. 307. 

42 - CARVALHO, José D'Almeida Vasconcellos de Soveral 
e - Carta para o Provedor da Real Fazenda em 
15-11-1774 - RlHGB - vol. 84. - pág. 102. 

43 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para o Ouvidor 
Geral em 26 de julho de 1755 - Manuscrito do SDEGO 
- Livro Correspondência, 1755-1763 - pág. 30. 
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condição de arauto dos ideais das populações locais, o Ouvidor 
Geral da comar.ca, ao escrever ao Governador, dá sua opinião 
sobre o que deveria ser feito em ~elação aos Kayapó: . . . "se não 
podem defender estes Povos, senão acometendo ao Cai.apó nos seus · 
alojamentos, matando-o, destruindo-o, arruinando-o e pondo-o 
em uma fuga e distância tal que fiquem rotos e temidos, e em 
poucos que ficaram se não animem a cometerem mais, seme
lhantes excessos" (44). Esta opinião demonstrava os sentimentos 
dominantes em relação ao gentio Kayapó, mas também evidenciava 
que, apesar da situação existente, a autoridade procurava de todas 
as maneiras evitar .a guerra ofensiva, com receio d~ ocorrido em 
outras Capitanias onde o Governo Metropolitano desautorizava 
Capitães Generais que a faziam (45). Daí a resposta de D. Mârcos 
de Noronha, ao pedido do. Ouvidor, ·exarada . nos seguintes 
termos: ... "não posso deixar de me admirar que V. M. sendo 
Professor de Letras, me queira persuadir com o seu voto, que eu 
posso tomar sobre mim as conseqüências de uma guerra, que para 
se fazer, nem sua Magestade com seu poder absoluto a quis 
resolver" ( 46). Os governadores, de toda maneira, procuravam 
coibir os abusos daqueles que queriam fazer a guerra ofensiva 
contra o silvícola. D. Marcos de Noronha ameaçava com severos 
castigos a quem transgredisse as suas determinações nesse sentido. · 

Estas ameaças, no entanto, não eram colocadas em prática; 
haja vista que escrevendo ao Ouvidor sobre a bandeira que 
.Wenceslau Gomes da Silva preparava para atingir o norte, assim 
se referia: . . . "tenho por sem dúvida que esta bandeira há de 
exceder o mo·deramine inculpatae titulae, e que debaixo do auspi
cioso título de fazerem guerra defensiva, e hão de fazer ofensiva, 
atacando os índios nas suas aldeias, esta é experiência de que 
todos os mais se tomam esses· empregos deixando-se cegar de 

. apanharem índios para venderem. O modo de evitar essas desor
dens eu não conheço, porque não há providência que seja tão 
poderosa que os contenha e passar a castigá-las, seria fazer uma 

44 - lbid - pág. 31v. 
45 - lbid - pág. 32. 
46 - Ibid - pág. 33v. 
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revolução nos ânimos dos moradores, que se persuadem que matar 
índios está tão. longe de ser homicídio, que o julgam um ato de 
virtude, não bastando tantas ordens de S. Magest<ide em contrário 
das quais eles fazem ·bem pouco caso, e não menos das minhas 
recomendações" ( 4 7). 

Embora em sua maioria, as leis não fossem cumpridas, a 
legislação pómbalina insistia na proteção aos índios e na tentativa 
de aproximá-los do colonizador de forma pacífica. 

Pelo Alvará de 4 de ·abril de 1755, os .casamentos mistos 
são incentivados, sendo prometido aos vassalos que se casarem 
com ~ndias "não ficarem com . . . infâmia alguma, antes se farão 
dignos da Real atenção, e serão preferidos nas terras em que se 
estabelecerem, para os lugares e ocupações que couberem na 
graduação de suas pessoas, seus filhos e descendentes serão 

' . 
hábeis e capazes de qualquer emprego, honra ou Dignidade sem 
que necessitem de dispensa alguma, em razão destas alianças 
em que se compreendem as que já se acham feitas antes d·essa 
Resolução ( .. . ) e outrossim - proibo. que os ditos meus vassalos 
casados com índias, ou seus descendentes sejam tratados com o 
nome de caboucolos ou outro semelhante que possa ser inju
rioso" ( 48). Esta Lei, contudo, em Goiás não foi cumprida, visto 
que as hostilidades entre colonizadores e índios não permitiam 
que fosse ela posta em prática. Os povoadores de Goiás, como 
os das demais Capitanias, viam no índio exclusivamente um 
instrumento de trabalho e não um ser humano, o que dificultava . . -a m1sc1genaçao. 

Daí porque modestas são as proporções desta miscigenação 
durante o período da administração pombalina. Processou-se em 

47 - NORONHA, D. Marcos de - Carta ao Ouvidor Geral 
Agostinho Luís P. V. em 4 de outubro de 1751 - Manus
crito do SDEGO - Livro 129 - pág. 211v. 

48 - Lei de 4 de abril de 1755 - Arquivo Nacional - Cartas 
Régias, Provisões, Alvarás e Avisos - 1754-1758 -
vol. 3 - Documentos 114 e 115 - é também encontrada 
a referida lei no: SDEGO - Livro de Provisões, Alvarás e 
Cartas Régias - 1754-1769 - pág. 82 e 82v. e PRADO 

84 

l 

sua maior parcela entre os índios administrados ( 49). Houve 
miscigenação nos aldeamentos, embora em pequena escala, 
conforme atesta o Bando do Capitão General Luís da Cunha 
Menezes, de 6 de àbril de 1780, que assim diz: "Sabendo que 
a aldeia Formiga, povoada por grande número de habitantes, não 
só nacionais do inato, m,as também os nascidos na mesma missão 
que vulgarmente (conforme os pais) se chamam mestiços, bastar
dos, mamelucos. . . e pel~ que me consta estes erradamente não 
devem a mesma obediência e respeito imposta aos índios pelo 
Regente local" (50). Esta miscigenação - em menores proporções, 
deve-se às sérias medidas prescritas contra os abusos sexuais 
em relação aos índios, ~omo também à rigorosa disciplina 
imposta aos soldados da guarnição dos aldeamentos em .seu trato 
com os silvícolas (51). 

. Embora nem sempre cumpridas, apesar do zelo dos gover
nadores, sucedem-se as medidas Reais. 

Em 6 de junho de 1755, foi publicada a Lei que restituía a 
liberdade aos silvícolas do Pará e Maranhão, e em 7 de junho 
do mesmo ano foi promulgada a Lei anulando o Regimento das 

JÚNIOR, Caio - F ormaçâo do Brasil Conte1nporâneo 
Colônia - 7. ª edição - pág. 89. 

49 - PALACIM, Luís - Goiás 1722-1~22 - Estrutura e 
Conjun.tura numa Capitania de Minas - 1.8 edição ~ 
1972 - pág. 99. . 

50 - Bando de Luís da Cunha Menezes de 6 de abril de 1780 
- Manuscrito do SDEGO - Livro Editais e Bandos -
Documento n.0 6. 

51 - Em carta ao Intendente dos Pilões, D. Marcos de Noronha 
determinou: "Recomendo ao capitão-mor que tenha um 
particular cuidado com as índias, caso algum soldado 
queira violentar alguma, ou usar dela ilicitamente, ainda 
que não entrevenha o seu consentimento, V. M. dirá ao 
Alferes que lhe faça o mais severo castigo . .. " 
NORONHA, D. Marcos de - Carta ao Intendente 
dos Pilões em 18 de dezembro de 1750 - Manuscrito do 
SDEGO - Livro 1129 - pág. 114. 
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Missões (52), principalmente no tocante às atribuições dos missio
nários aos quais cabia o governo "não só espiritual, mas político 
e temporal das aldeias" (53). Pelo Alvará de 8 de maio de 
1758, estas leis tomaram-se extensivas a toda Colônia sendo 

1 , 

dadas a conhecer ao Governo de Goiás a 13 de outubro de 
1758 (54). A Lei de 6 de junho de 1755 não é original, 
constituindo-se mais em uma renovação de a·ntigas leis, nem 
sempre observadas. · 

Em Goiás, neste período, essas leis ·não foram aplicadas 
aos aldeamentos d~s grupos tribais hostis, visto que os silvícolas 
aldeados em Duro e Formiga, em. 1757, haviam encetado uma 
sublevação e .abandonado os aldeamentos (55). Até a sublevação, 
estes silvícolas haviam sido dirigidos por funcionários leigos, se 
bem que a orientação geral coubesse aos jesuítas (56). 

Embora sentindo que as determinações baixadas pelo Capitão 
General do Grão Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

•. 
52 - O Regimento das Missões do Estado do Maranhão e 

Grão-Pará, assinado pelo rei em 21 de dezembro de 1686, 
"regula a cateq~ese a cargo da Companhia de Jesus e 
também dos Padres de Santo Antônio, nas Aldeias que 
tinham; o governo não só espiritual como temporal e 
político,· a manutenção e acrescentamento das Aldeias com 
os descimentos dos índios; a nomeação de d~is procurado
res dos mesmos índios pelo Governador"' . . . in LEITE, 
Serafim - História da Companhia de Jesus no Brasil -
tomo IV - Rio de Janeiro - 1943. - pág. 90. 

53 - lbid. 
54 - CORTE REAL, Tomé Joachim da Costa - Carta a João 

Manuel de Melo em 13 de outubro de 1758 - Manus
critp do SDEGO - Livro de Cartas Régias - 1758-1775 
- pág. 71. 

55 - MELLO, João Manuel de - Ca-rtas para a Corte em 23 
de dezembro de 1760 - RIHGB - vol. 84 - pág. 66. 

56 - SÃO MIGUEL, Conde de - Carta para a Corte em 25 
de abril de 1758 - RIHGB - vol. 84 - pág. 53. Assim 
se refere: " ... com t~a a assistência que fiz ao Gentio, e 
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determinações estas que se encontravam c·ontidas no Directório que 
se deve observar nas Povoações dos lndios do Pará e Maranhão, 
publicado em 3 de maio de 1757, e confirmado pelo Rei através 
do .Alvará de 17 de agosto de 1758, representavam . restrições 
às suas aspirações iniciais relativas à condição do indígena, o 
Marquês de Pombal considerava, no. entanto, que os silvícolas 
longe estavam de, sozinhos, poderem dirigir-se a si próprios, e 
fazer pleno psp de sua liberdade, pelo ·que aceitou e permitiu a 
observância deste Directório. 

J;: este um Regimento composto de 95 parágrafos que especi
ficam a maneira como deverão ser orientados os índios peÍos 
Diretores, autoridade esta que possuía função específica nos 
aldeamentos independentes (57), quais sejam: os Diretores ·teriam 
função apenas diretiva, jamais coercitiva, sendo sua principal 
obrigação a civilização dos índios (58), onde observariam os 
seguintes itens: • 

- introduziriam nos aldeamentos o idioma falado na 
Metrópole, pois os primeiros conquistadores, pelo contrário, esta
beleceram o uso da língua· geral, "invenção diabólica para privar 
os índios da civilização e conservarem na bárbara sujeição que 
se conservam até então" (59). 

. . 

- deveriam possuir, as povoações, escolas públicas para 
meninas com mestres e mestras, sendo seus ordenados pagos pelos 

pais dos índios. 

aos . seus Directores, que passa de quarenta mil cruzados 
todos debaixo do assignado de hum Padre da companhia, 
como me dice o meu Antecessor que Vossa Magestade 
mandava, não pudo sujeitar ·aos índios ... " 

• 

57 - Os aldeamentos independentes seriam orientados pelos 
diretores, e os aldeamentos que se transformassem· em 
povoações seriam os Juízes Ordinários seus . orientadores 
- in Direct6rio de Leis do Estado do Grão Pará e Ma
ranhão - folha 1. 

58 - Ibid - pág. 2. 

59 - lbid - pág. 3 - item 6. 
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- escolheriam sobrenome para os silvícolas, semelhantes 
ao das famílias po.rtuguesas. 

- persuadiriam os índios a se vestirem. 
- côlocá:.los-iam em · casas organizadas conforme os 

brancos. 

- deveriam convencê-los a cultivarem as terras, vender 
os produtos cultivados, sendo esse comércio fiscalizado pelos 
respectivos Diretores. . 

Esta nova orientação apresentava características inteiramen~e 
novas, no tocante à situação do indígena, visto que este saía da 
esfera de influência dos missionários . e da situação de elemento 
segregado, através do incentivo à miscigenação e das pretensões 
de transformar os aldeamentos em núcleos de povoamento. A 
aplicação destas novas diretrizes na Colônia foi determinada pelo 
Alvará de 17 de agosto de 1758, e a Gbiás esta medida chegou 
em 18 de outubro de 1758, no Governo de João Manuel de Melo. 
A partir do delineamento da nova política indigenista, as medidas 
se foram sucedendo. Seus objetivos são claramente definidos aó 
Capitão General João Manuel de Melo, a quem Sua Majestade 
dizia representarem os principais pontos de interesse: a fé católica, 
a .civilização dos índios, a agricultura e comércio (60). 

Ressaltava ainda, Sua Majestade, que a transgressão das leis 
divinas e humanas referentes aos índios era comum por parte 
dos brancos que os escravizavam e os tratavam como feras, provo
cando as guerras até então freqüentes. 

Assim sendo, determinava que além das Leis e Regimentos, 
fossem observados, com especial cuidado, alguns ítens das Instru
ções expedidas a D. Antônio . Rolim de Moura, Governador de 
Mato Grosso, referentes aos índios Boróro (61). 

Por esta Ordem Régia, foi facultado aos moradores o direito .. 
de se utilizarem do trabalho destes indígenas. 

60 - Instrução Real ao governador João Manuel de Melo sobre 
a Civilização dos índios em .17 de outubro de 1758 -
Manuscrito do SDEGO - Livro de Provisões e Alvarás 
- 1754-1771 - pág. 298-2g9, 

61 - Instruções ao Exmo. D. Antônio Rolim de Moura em 22 
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Em conseqüência dos problemas surgidos, devido ao modo 
pelo qual até então haviam sido administrados os indígenas, 

quais sejam: 
- no tocante à escravização dos índios Boróro que iria 

contrariar a Lei de 1755 que os declarara livres e na sua utilização 
na guerra contra os índios selvagens; . 
· - se esses índios ficassem em inteira liberdade não parariam 

nos locais onde se tornavam necessários, cometeriam desordens 
e difícil seria contê-los. 

A fim de se evitarem tais problemas, o Poder Supremo 
Português ordenou que se reduzissem os referidos .índio~, nos 
termos dos Sippais, que serviam nas tropas da lnd1a Onental, 
formando um corpo de milícias ou tropas irregulares, dividin
do-se por Comp~hias e colocando nela~ como oficiais alguns 
rinícolas de sua confiança, dando-lhes um superior com o título 
de Mestre de Campo e, para substituí-lo, deveria haver um 

Sargento-Mór. . 
Os índios deveriam ser submetidos a exercícios de armas a 

fim de serem disciplinados e os oficiais desta Companhia ficariam 
sob as ordens do Capitão General. 

No referente à sustentação dest3 tropa, ficava previsto que 
esta far-se-ia através do fornecimento de porções de milho e 
mandioca pelos moradores por ela defendidos, pelas presas que 
se fizessem nas expedições, pelos produtos do cultivo da terra em 
certos dias da semana e pela caça e pesca (62). Tais instruções 
deveriam ser observadas em Goiás conforme determinação Real 
de 17 de outubro de 1758 ao Capitão General João Manuel 

· de Melo (63). 

de agosto de 1758 e 7 de julho de 1757 - Manuscrito do 
SDEGO- Livro de Provisões e Alvarás-1754-1771 -
pág. 225ss e pág. 218ss. Deveriam ser observados em 
Goiás os itens 20, 21, 22, 23 e 24 da instrução de 22 de 
agosto de 1758 e itens 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 25 

da de 7 de julho de 1757. 
62 - Ibid - Parágrafo 15 e 16 - pág. 221 e 222. 
63 - Instrução Real ao Governador João Manuel de Mello sobre 
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Não foram executadas na Capitania, pois, em correspondência 
do Capitão General D. José de Almeida Vasconcellos, datada de 
2 de maio de 1773, deixa bem claro tal aspecto (64). S6 em 1161, 
pela primeira vez ap6s repetidos pedid·os das Juntas e das autori
dades, e devido à revolta dos índios aldeados no norte, o Rei 
concedeu ao Governador amplas. faculdades para fazer a guerra 
aos índios, mas sempre sob certas limitações (65). · 

A partir desse momento instalou-se a guerra ofensiva. As 
relações entre brancos e indígenas tomam-se bastante difíceis, 

sucedendo-se, a partir de 1760, ataques dos Kayap6 no sul e 

Xavante no norte. 

Os ataques xavantinos dirigiram-se principalmente contra 

Pilar, Traíras, São Félix e Natiyidade, onde esses se revelaram 

muito sagazes, "aparecendo com a cobertura que lhe ficou nos 

despojos da primeira vitória, atacando em igual partido, a peito

descoberto, e levando algum negro ou criança que acham dispersos 

e aquelles na forma do seu antigo costume, matando sem serem 

a Civilização dos índios em 17 de ·outubro de 1758 -
Manuscrito @ SDEGO - Livro de Provisões e Alvarás 
- ~754-1!71 - pág·. 298-299. 

64 - V ASCONCELLOS, José de Almeida - Carta para a Se
cretaria do Estado ·de 2 de maio de 1773 ~Manuscrito 
do SDEGO - Livro Cartas do Governo de José Vas
concellos - pág. 39v. 
Nesta, assim se refere: "Conforme instruções de 1758 para 
criação de um Regimento de Cavalaria, onde ordenou-se 
que nelle fossem alistados alguns . índios civilizados, não 
s6 supondo que os havia, mas que o seu estabelecimento 
lhes prometia a propriedade de cavalo, armas e uniformes 
para poderem entrar em hum corpo regulado. Nestas 
circunstân~as, nem há, nem nunca houve hum s6 em toda 
a c~pitania, segundo as informações que tenho tirado". 

65 - Carta Régia de 1761 - Manuscrito do SDEGO - Carta 
Régia - 1758 - pág. 218. 
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vistos, e sem perdoarem o racional ou irracional a sexo ou 
idade" (66). Mediante tais hostilidades, o povo cada vez mais 
reivindica a guerra ofensiva, visto que esta já fora permitida 

em 1761. 
Destarte, o período compreendido entre 1760 e o Governo 

de D. José de Almeida Vasconcellos é caracterizado por hostili-

dades de ambos os lados. 
Somente a partir da segunda etapa que se estende do Governo 

de D. José de Almeida Vasconcellos ao final do século, será 
aplicada de forma efetiva e sistemática a política pombalina. A 
partir desse momento começa-se a insistir na necessidade de 

· utilizar-se o indígena para ocupação efetiva do território. 

O sistema de aldeamento, que embora implantado no Gover
no de D. Marcos de Noronha, viera a estagnar-se, revigorou-se 
na administração de D. José de Almeida Vasconcellos, fiel cumpri
dor das determinações de Pombal de cujas mãos recebeu o poder 

para governar (67). 
A insistência do Governo Metropolitano em relação à neces

sidade de aplicar-se de maneira efetiva as instruções ref crentes 
ao índio são bastante claras na correspondência dos governadores, 
onde são encontradas referências ao problema, nos s~guintes 
termos: " ... achando-se todo o sertão daquele vasto continente 
coberto de índios, estes deviam ser principalmente os que 
povoassem os lugares, as vilas e as cidades que se fossem forman
do . . . nenhum dos ditos vassalos poude até hoje bem compreender 
que a civilidade dos índios, era objeto muito mais importante 

• • 
pelas suas conseqüências, que todas as outras nquezas .. ·. viu 
que a extração do ouro, diamante e mais gêneros precios~s, se 
não faz sem consideráveis despesas, trabalhos e ainda perigos, 

66 - VASCONCELLOS, José de Almeida -Carta do Sr. Mar
tinho de Mello Castro, em 20 de junho de 177 4 - M anus
crito do SDEGO - Livro Cartas do Governo de José 

V asconcellos - pág. 71. 

67 - SILVA, Colemar Natal e - História de Goyaz. - vol. II 
- Rio de Janeiro - 1935 - pág. 89. 
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e que a civilização dos índios, se pode "facilmente conseguir, logo 
que se acertem no método de a praticar" (68). 

Entre o pensamento régio a respeito do indígena, e o que 
era espos~do pelo colonizador, havia g.Fande diferença. 

De fato, em conseqüência das prolongadas hostilidades em . . 

que viviam envolvidos colonizadores e índios a atitude dos 
. ' 

primeiros em relação a estes era. de animosidade e totalmente 
contrária ao seu aldeamento, por eles considerado impossível. 

Apesar dessas circunstâncias negativas, D. José de Almeida 
V asconcellos, desejando reencetar a obra de civilização dos índios, 
nã~ desanimou e resolveu agir com o objetivo de colocar em 
prática a política de preparaÇão do índio para a vida civilizada, 
conforme idealizara as disposições do Directório. Dessa forma 
informou ~ Metrópole "sua intenção de expedir bandeir.as par~ 
o descobnmento de novas terras, e . para atrair os índios com 
suavidade e manifestar a estes povos hum ânimo deliberado e 
socorr~-1~, fazendo consistir as minha~ ordens em huma mera 
defensiva" (69). Recebeu, logo apóS, instruções do Governo Metro
p91itano, e nestas são criticados os métodos empregados pelos 
portugueses, caçando os índios como feras, matand~s e escravi
zando os sobreviventes, o que - segundo o Governo Real ~ só 
levaria a hostilidades intem>ináveis. Da mesma fom>a ressaltava 
as vantagens do método utilizado pelos franceses e ingleses na 
América do Norte, onde apesar de se defrontarem com índios 
indômitos; através de agrados os haviam conquistado. Por outro ' 
la~o, como modelo de ação negativa, chamava atenção para o mé
todo de massacre utilizado pelos espanhóis, que haviam reduzido 
a Colônia a um deserto, sendo obrigados a despovoar "seu ·próprio 

68 - Instruções Reais ~o Governador José de Almeida Vascon
cellos de Soveral e Carvalho - Manuscrito do SDEGO 
- Livro de Instruções - 1758-1778 - Documento n.º 

· 49 - Parágrafo 54. 

69 - VASCONCE~LOS, José de Almeida - Carta ao Sr. 
Martinho de Mello Castro em 20 de junho de 1774. 
Manuscrito do SDEGO - Livro Cartas do Governo de 
José V asconcellos - pág. 71 v. 
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contine11te ·para reparar em parte as ruínas causadas pelos bárba
ros descobridores" (70). 

Fundamentada em tal raciocínio, a Coroa apontava como 
a melhor solução, seja por ·se apresentar mais econômica, ·como 
mais fácil para o Governo Metropolitano, o aldeamento do silví
cola, sob a direção de leigos, desta .fom>a preparando o índio para 
a vida civilizada e expandindo os núcleos de povoamento. 

Em 1774, várias Band.eiras de pacificação foram enviadas ao 
s~rtão. Os. sertanistas receberam ordens expressas de tratarem 
bem aos indígenas e tentarem reduzi-los. O momento exigia a 
intensificação de pacificação do índio, visto que a mineraÇão 
entrara em franca decadência (7, 1) e novos meios de vida se 
impunham, no caso, a implantação da agricultura que requeria 
braços para a sua sustentação. Daí a necessidade de uma efetiva. 
aplicação da política de redução do silvícola pela conquista pací
fica. Desse momento em diante, os Governos que se sucederam 
procuraram tomar realidade esta política. 

70 - Instruções Reais ao Governador José de Almeida Vascon
cellos de Soveral e Carvalho - Manuscrito do SDEGO 
_:_ Livro de Instruções, 1758-1778 - Documento n.0 49 
- Parágrafo 56. 

71 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 137 e 84 . . Refere-se 
ao assunto: "Embora a produção bruta de ouro não tenha 
decaído em Goiás de forma alarmante a partir de 1778, 
a decadência da produção relativa, rendimento-homem já 
se insinuara desde muito antes ( ... ) Em 1781, D. Luís 
de Menezes se queixava de que havia. anos não se importa
vam escravos, por falta ·de dinheiro para pagamento dos 
prazos. Entre 1783 · a 1804, a diminuição da populaçãó 
foi de ordem de vinte por cento. Confirma-se desta forma, 
as impressões recolhidas por Pohl e Saint-Hilaire sobre o 
abandono da capitania por parte de grandes massas de 
população, sobretudo branca, ao acentuar-se a decadência 
da mineração". 
Se o governo não procurasse solucionar o problema do 
indígena a fim de povoar a capitania, esta ficaria sem 
d(tvida em grande abandono populacional - (nosso grilo). 
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Contudo, um balanço da situação revela que, se no final do 
século, o sul da Capitania se achava livre da ameaç~ indígena, 
o norte, apesar da redução dos Xavante no aldeamento de 
Carretão, continuava sujeito aos ataques dos silvícolas. 

Apesar dessa realidade até çerto ponto. desa~madora, se pode 
afirmar que com todos os defeitos e conseqüências lamentáveis, 
a política pombalina encaminhou a solução do problema indígena, 
preparando, dentro das possibilidades existentes - que, dadas as 
características étnicas e psicológicas do índio, eram evidentemente 
limitadas - a integração da massa indígena no processo da 
colonização. Com ela atenua-se a escravização d~ índio, embora 
seja retomada em princípios do . século XIX, quando, aliás, o 
Directório já fora abolido pela Carta Régia de 12 de maio de 
1798 e voltara, com a Lei de 13 de maio de 1808 e outras 
subseqüentes, o velho sistema de guerras ofensivas contra os 
índios e do cativeiro dos prisioneiros de outras tribos (72). O 
cativeiro foi reencetado, porém, de forma atenuada, principal
mente nas Capitanias do Pará e Maranhão, onde a mão-de-obra 
constituíra-se, até então, quase -que exclusivamente de índios. 
Entretanto, devido ao incremento do tráfico africano, motivado 
pelas leis pombalinas, tomaram-se os colonos menos dependentes 
dos silvícolas (73). Em Goiás, embora não tinham sido impor-.. 
tados escravos àfricanos, em conseqüência da falta de recursos 
financeiros (74), condições outras, qual seja o maior desenvol
vimento da pecuária, exigindo menor quantidade de braços que 
a lavoura, contribuíram também para uma menor perseguição 
do colono ao índio. 

Porém, do exposto .não se pode concluir, em absoluto, que 
a situação do índio se tomara totalmente definida. No. início do 
século XIX, a situação mudará consideravelmente em relação à 
segunda metade do século anterior, isto em razão principalmente 
da publicação de uma série de leis, entre outras, do Alvará de 

72 - PRADO JúNIOR, Caio - op. cit., pág. 94. 
73 - Ibid - pág. 90. 
74 - ·MENEZES, D. Luís de - Apud PALACIM, Luís -

op. cit.; pág. 84. 
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5 de setembro de 1811, pelo qual, ao invés de se pregar proteção 
ao índio, defende-se a sua extinção baseada no fato de ser ele .. 
inútil à produção, igualando-o aos irracionais e qualificando-o 
como desconfiado, indolente e traiçoeiro (75). Em vista disso, 
considerava-se injustificável o dispêndio dos dinheiros da nação 
e dq povo com o aliciamento de uma raça inferior que não deveria 
misturar-se com a raça branca, para não influir nos destinos 
futuros da Colônia. As instruções contidas na referida Carta Régia 

. reiteravam a necessidade de pacificar os grupos tríbais hostis, mas 
dizia também que se tal não fosse possível, a guerra seria legal, 
pois . . . "não resta presentemente outro partido a seguir senão 
intimidá~Ios e até destruí-los se necessário for, para evitar os . 
danos que. causam" (76). 

Daí por diante, o relacionamento com os silvícolas do norte 
da Capitania será caracteristicamente defensivo. Se os resultados _ 
da catequese leiga foram falhos e a defesa militar era insuficiente, 
a permissão oficial. à guerra forneceu aos colonizadores a oportu
nidade de dar vazão à sua ambição em ·relação aos territórios 
indígenas supostamente ricos, e o direito de colocar em evidencia 
e em prática os antigos estereótipos relativos ao índio . (77). "E 
da mesma forma que a civilização do índio ficara _na abordagem, 
assim também o despovoamento das margens dos· rios permanecia 
até o séçulo XIX a espera de solução" (78). 

Saímos, deste modo, de uma política pacifista, no século 
XVIII, encetada pela Coroa· Portuguesa, para a do extermínio do 
silvícola no início do século XIX, extermínio este que já vinha 
se efetuando, mesmo mediante as severas medidas tomadas por 
parte da Metrópole. 

15 :__ ALENCASTRE, J. P. M. -Anais da Provfncia de Goiás, 
publicação do governo de Goiás/SUDECO, Bra-sília; 1979, 
pág. 317. 

76 - Carta Régia de 5 de setembro de .1811 - Apud ALEN
CASTRE, J. P. M. - op. cit., pág.· ?1. 

77 ~ POHL, João Emánuel - op. cit., pág. 90~ 
78 - DOLES, Dalísia Elizabeth Martins - qp. cit., . págs. 

30 e 31. 
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ALDEAMENTOS DA CAPITANIA DE GOYAZ NO St:CULO XVIII 
fndios 

Aldeamento fndios Local Data Tipo de Direção Duração Lutas -Transfer~ncias aldeados 
inicial-
mente 

1757 -Fuga 
local 

São Francisco Próximo do Ribeirão de 1760 - Retomam ao 
Xavier do Duro Xacriab' 1751 Diretor Jesuíta 5 anos 177 5 • Transferidos 600 
(Duro) . Formiaa para o Rio das Velhas 

(atual Trilngulo 
Mineiro) 

' 

Akro• Idem 17S3 Idem Pouco tempo 
Fuga para o mato 

600 em conseqü~ncia de 
um· sarampo - -· -

Duas léguas do 
1757 - Fuga do local -

. 
São Ios6 do Duro 

Akro' 
Aldeamento de São Diretor Jesufta 250 (Formiga) Francisco Xavier do Duro 17S5 2anos transferidos para São 

200 léguas de Vila aoa José de MossAmedes 

Akro' Diretor, conforme 
Oito 16guas distante de 1755 1828 - Estado de semi· São José de Xavante normas do Até o s6culo 

Mossâmedes Karaj' Vila Boa, atual cidade Inicia- Directório (civil) XIX decadência (somente 8.000 
Kaiapó etc. de Mossâmedes do a partir de 1775 129 pessoas) 

Local denominado Nova ' 
1775 Transferidos em 1780 

Nova Beira Karajá e Beira, na Ilha do Inicia- Idem 5 anos para São 1 osé de 800 Javaé · Bananal, junto ao Presídio do Mossâmedes São Pedro do Sul 

Maria 1 Kaíapó Margens do Rio Fartura - 1813 - Transferidos 
412 -dista 11 léguas do 1780 Idem 33 anos para São José de 

sudoeste de Vila Boa Mossâmedes . 

Margens Rio Carretão -
1819 - Estado 

Carretão de Xavante 1788 Idem de semideca- 2.200 Pedro Iil nas proximidades do dêncía (somen-
arraial de Crixás te 227 pessoas) 

. 
Capitão General 

D. Marcos de 
Noronha 

Idem· ' 

D. Marcos de 
Noronha 

José de Almeida 
Vasconcellos de 
Soveral e Carva-
lho o reconstruiu 
em 1775 

José de Almeida 
Vasconcellos de 
Soveral e Carvalho 

Luiz da Cunha 
Menezes 

Tristão da Cunha 
Menezes 
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CAPITULO IV 

ALDEAMENTOS REAIS NA CAPITANIA DE GOIÁS 

1. A ATUAÇÃO DOS SERTANISTAS E A COROA 

Quando no século XVIII descobriu-se o ouro em terras .da 
Capitania de Goiás, conhecida no período colonial como as 
Minas dos Goyazes, . os garimpeiros e exploradores encontraram 
a região .povoada por um' sem-número de grupos tribais pacíficos 
e hostis, que a cada instante embargavam-lhe os passos. 

Repetiu-se na região o processo ocorrido em muitos locais do 
Brasil no período da colonização: ocupação das terras indígenas, 
escravização dos grupos mais pacíficos e choques periódicos 
com os hostis. 

A fim de conter estes ataques, organizaram-se Bandeiras 
muitas vezes subvencionadas pelos habitantes da região, interes- . 
sados em extrair do solo as riquezas que encerrava, motivo 
pelo qual rechaçavam. o ín.dio para regiões ainda desabitadas. 

Como os choques entre silvícolas e brancos prejudicavam 
de maneira considerável a extração dos metais preciosos, pois . 
os . braços que poderiam trabalhar nas minas tinham · de ser des
viados para a defesa dos colonizadores, a Metrópole buscava 
meios para resolver a situação, objetivando evitar perdas de vidas 
de ambos os lados e, ao tnesmo tempo, melhorar as relações · 
branco-índio. Sob essa inspiração, os governadores, ao contratar 
Antônio Pires de Campos, sertanista de Cuiabá, para conter os 
Kayapó que habitavam o sul da Capitania, ven.do que a guerra 
ofensiva contra os índios não produzia senão males maiores, 
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"lembrou-se do sistema de aldeamentos, como o meio mais eficaz 
para acabar com os índios de corso" (1). 

Da Coroa emanaram ordens norteadoras do estabelecimento 
, . 

de aldeamentos, que deveriam erguer-se em terras aprazive1s e 
seriam sustentados com recursos da Real Fazenda no primei
ro ano de sua implantação, devendo posteriormente bastar-se 

a si mesmos. 

Na construção de aldeamentos, os moradores colaboraram 
com grandes quantias, como se exemplifica nos aldeamentos dos 
Akroá e Xacriabá (2). A medida que se iam aldeando os silví
colas, passavam eles a atuar como auxiliares dos brancos na 
defesa contra o gentio hostil e, ao mesmo tempo, através do 
exemplo, poderiam atrair os demais, objetivando implantar essas 
medidas práticas que, se atingidas, indiscutivelmente contribui
riam de forma efetiva para a marcha do povoamento, foram esta
belecidos os aldeamentos. 

A par, com o surgimento desses núcleos populacionais, na 
tarefa de pacificação do silvícola, deve ser ressaltada a atuação 
dos sertanistas. A ação do sertanista deve-se a integração do 
império português de vastas terras . p~rtencentes de direito ao 
trono espanhol - inclusive a extensa Capitania de Goiás. 

Eram de grande importância n_a Capitania, como bem atesta 
a correspondência do Governador D. Marcos de Noronha para 
a Corte, onde ressalta a necessidade dos sertanistas mesmo após 

1 - ALENCASTRE, J.P.M. - Anais da Província de Goiás 
- RIHGB - vol. 37 - pág. 39. 

2 - NORONHA, D. Marcos de - Carta a J. Caldeira 
Brant em 2 de janeiro de 1751 - Manuscrito do SDEGO 
- Livro 1129 - pág. 118v. No documento assim se 
refere à contribuição dos povos para os aldeamentos: "se 
tem obrigado os moradores dos arraiais a pagarem mil e 
quatrocentas oitavas dando cada pessoa uma oitava por 

· negro, à qual se deverá cobrar dos que não pagarem exe
cutivamente como Dívida Real, e assim se compromete
ram todos". 
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aldcados os índios, dizendo: " ... a experiência que tenho de lidar 
com aldeias de diversas nações, me tem feito ver, que nunca 
índio fez grande confiança de branco e isto sucede com os que 
estão já civilizados, como não sucederá o mesmo ainda mais 
com esses que estão ainda brutos ( . .. ) E ainda que Antônio 
Pires de Campos afirme que o reduziu com a111or e com termos 
civis, eu sempre creio que a pólvora e a bala foi o que os obri
gou a largarem a sua terra e necessariamente andem tão ame
drontados" (3). 

Inicialmente fizeram guerra acirrada no sul da Capitania 

contra os Kayapó. A intensidade da ação desses bandeirantes 

variava de acordo com as diretrizes oficiais. Dessa maneira, a 

uma ação violenta contra os Kayapó, durante a gestão de D. Luís 

de Mascarenhas, que resultou no cessamento das hostilidades 
(4), ·seguiu-se período em que houve uma diminuição da sua 

agressividade, sob a gestão de D. Marcos de Noronha (5). 
' 

Entre os sertanistas que mais atuaram na Capitania de 

Goiás destaca-se um .cios mais famosos, Antônio Pires de Cam

pos. Após a descoberta de novas minas no nort~ da Capitania 

(Arraias, Conceição, Chapada, C,avalcante), no ano de 1740, D. 
Luís de Mascarenhas passou a utilizar os serviços dos sertanis

tas Domingos Pires, Diogo Teles Cavalcante e outros, a fim de 

1 

3 - NORONHA, D. Marcos de - Carta a I. Caldeira Brant 
em 2 de janeiro de 1751 - Manuscrito do SDEGO -
- Livro 1129 -:- pág. 118. 

4 - MASCARENHAS, D. Luís de - Carta para o Inten
dente e Provedor da Fazenda Real de Vila Boa, Se
bastião Mendes de Carvalho, em 15 de outubro de 1742 
- Manuscrito do SDEGO - Livro 1129 - pág. lSv 
e 16. 

5 - D. Marcos de Noronha, seguindo as diretrizes da Carta 
Régia de 19 de janeiro de 174~, procurou evitar a guerra 
ofensiva ao silvícola, procurando todos os meios pacíficos 
possíveis a fim de aldeá-lo. 
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exterminar os Kayapó (6), contra os quais tinha sido infrutífera 
a ação de várias Bandeiras. 

Convidou ainda· Ângelo Preto do Cuiabá, no dizer de Sou
they "muito respeitado pelos Boróro, índios mansos daquela 
região" (7). Impossibilitado de atender ao chamado de D. Luís 
de Mascarenhas, Ângelo Preto indicou o sertanista Antônio Pires 
de Campos, que veio acompanhado de SOO Bor6ro (8), mediante 
pagamento no valor de uma arroba de ouro e promessa de 
nomeação para o cargo de Escrivão de Ouvidoria, aquele ser
tanista empreendeu a exploração das áreas circunvizinhas a Vila 
Boa (9). 

Dentre os auxílios concedidos a Antônio Pires de Campos, 
conta a · formação, por ordem de D. Luís de Mascarenhas, de 
uma Companhia de 20 a 30 Soldados do Mato que deveriam · 
receber soldo e ser mantidos pela Real Fazenda (10). Além 
desta Companhia regular, se necessário fosse, o sertanista po
deria utilizar-se dos serviços dos soldados estabelecidos em Vila 
Boa (11). Apesar dos esforços dispendidos, Antônio Pires de 

6 - MAGALHÃES, Basílio de - Expansão Geográfica do 
Brasil Colonial - Edições EPASA - 3.ª edição - Rio 
de I aneiro - 1944 - pág. 298. 

7 - SOUTHEY - Apud MAG~LHÃES, Bàsflio de - op. 
cit., pág. 298. 

8 - MASCARENHAS, D. Luís de _.:.. Carta ao Provedor 
da Real Fazenda em 8 de dezembro de 1741 - Manus
crito do SDEGO ..::._Livro 1129 - pág. 13v. 

9 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para Oficiais da 
Câmara de Vila Boa - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - pág. 45. 

10 - MASCARENHAS, D. Luís de - Carta ao Intendente e 
Provedor da Fazenda Real de Vila Boa, Sebastião Mendes 
de Carvalho, em 15 de outubro de 1742 - Manuscrito 
do SDEGO - Livro .1129 - pág. 15. 

11 - NORONHA, D. Marcos de ·- Carta para a Corte em 
17 de janeiro de 1750 - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - pág. 45 - 45v. 
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Campos não conseguiu conter, de maneira efetiva, os Kayapó; 
devido às oscilações da política oficial, que sob a orientação de 
D. Marcos de Noronha mostrou-se tendente ao abandono da 
ação ofensiva. As conseqüências não tardaram a se fazer sentir, 
tanto assim que o mesmo Governador, em correspondência, relata 
que "o gentio Caiapó tomou outra vez a vir nas vizinhanças do 
Rio Claro, e no mesmo Iúgar em que matou o soldado pedestre 
e um negro ... " (12). 

Com a volta das hostilidades, considerava Antônio Pires 
de Campos ser possível solucionar o problema através de reto
mada da ofensiva, contra o que se levanta D. Marcos de 
Noronha: "V. M. sabe muito bem que por ordem de El Rei 
não me dão liberdade para mandar fazer guerra ofensiva. Esta 
é a causa porque não dou a V. M. ordem enquanto para vir 
atacar ·nas mesmas aldeias ... " (13). 

Dentro da ação de Antônio Pires de Campos, cita-se a sua 

tentativa frustrada de reunir o gentio Araxá no aldeamento do 

Rio das Velhas, o que não .se concretizou devido à diziinação 
desses aborígines pelos Kayap6, que não s6 invadiram seu acam

pamento provocando grande mortandade, como também escravi

zando mulheres e crianças com o objetivo de "as comerem, 

porque sempre que tem ocasião, sustentam-se de carne humana" 
(14). Tentou ainda Pires de Campos, com insucesso, o aldeamento 

do gentio Tapirapé, Mangariruba, Cururu, que procurou cativar 

com presentes, mas o resultado foi ter sofrido graves ferimentos. 

Não conseguiu çoncluir sua tarefa de redução do gentio, vitimado . ' 

que foi por uma furiosa malin·a, "no arraial de Paracatu, dei-

12 - NORONHA, D. Marcos de - Carta a Antônio Pires 
de Campos em 1.0 de junho de 1751 - Manuscrito 
do SDEGO - Livro 1129 - pág. 75v. 

13 - Ibid - pág. 75v. 

14 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 
24 de janeiro de 1751 - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - pág. 49. 
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xando grande número de credores, entre os quais se incluía a 
Fazenda Real" (15). 

Incompleta permanecia a obra de redução do silvícola hos
til, motivo pelo qual foram contratados os serviços do ~rntão de 
Antônio Pires de Campos, Manuel de Campos Bicudo, que se 
comprometeu a saldar as dívidas do falecido e a continuar a 
campanha mediante as mesmas recompensas (16). 

Dáda a necessidade de defesa dos caminhos, os governadores 
pedem ao Rei que aceite os serviços desse sertanista, frisando 
que, rebater as hostilidades do gentio, apenas com o auxílio de 
soldados, implicava em grandes despesas acrescidas da "circuns
tância que só com gentio manso se pode fazer guerra ao bravo". 
(17). Além dos irmãos Pires de Campos, outros sertanistas desta
caram-se, entre outros, Antônio Gomes Leite, iniciador da 
campanha para aldear o gentio Akroá e Xacriabá, que fo1 con
cluída por Wenceslau Gomes da _Silva, mediante o pagamento de 
3.000 oitavas de ouro, e concessão do cargo de Tabelião de 
Vila Boa, Meia Ponte e Traíras. A este sertanista deveria ainda 
ser concedido o Hábito de Cristo, com 50 mil réis de pensa, 
pólvora, balas e armas e um empréstimo da Real Fazenda no 
valor de 1.000 oitavas por ano (18). 

• 
Ao lado destes, destacou-se ainda João de Godoy Pinto da 

Silveira, que auxiliou a Manuel de Campos Bicudo na adminis
tração dos Bor6ro em 1762, e chefiou Bandeiras contra os 
Xavante que atacavam os arraiais de Pilar, Crixás ~ Tesouras. 

15 - NORONHA, D. Marcos de - Carta a Cláudio Pires em 
12 de novembro de 1752 - Manuscrito do SDEGO -
Livro 1129 - pág. 230\t. 

16 - NORONHA, D. Marcos_ de - Carta para a Corte em 
8 de setembro de 1753 - Manuscrito do SDEGO -
Livro 192 - pág. 133v. 

17 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 
25 de janeiro de 1752 - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - pág. 71. 

18 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte -
Manuscrito do SDEGO - Livro 192 - págs. 87 e 161. 
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1 

A José Pinto da Fonseca deve-se a redução dos Karajá e Javaé. 
Ao soldado Luís, a redução dos Kayap6. A ação de José Pinto 
Rodrigues Freire resultou no aldeamento dos Xavante e de outros 
grupos hostis. 

Embora haja a face negativa dos sertanistas ambiciosos que 
cativavam índios pacíficos para vendê-los como -escravos, não se 
pode negar que muitos colaboraram na redução do indígena e 
na tarefa de sua integração ao mundo do branco. 

Através de técnicas diversas, que iam desde a adoção dos 
padrões culturais indígenas, de sua miscigenação com aqueles, 
conforme frisa Cassiano Ricardo (19), até o envio de emissários 
indígenas - os· língua - intérpretes da proposta de paz, conse
guiram conquistar a Capitania para . o branco povoador, sem o 
expor a grandes hostilidades· do gentio, colaborando assim para o 
povoamento da região. 

, 
• 

·2. ESTABELECIMENTO E VIDA ECONOMICA DOS 
ALDEAMENTOS 

Quando, em 1749, instalou-se a Capitania de Goiás, seu pri
meiro Governador, D. Marcos de Noronha, recebeu do Governo 
da Metrópole a Carta Régia de 19 de ·janeiro daquele mesmo 
ano, que lhe determinava as diretrizes que deveriam ser obser
vadas em seu Governo. Fixava os limites com outras Capitanias, 
estabelecia regras para contrato e exploração dos diamantes e 
disciplinava as relações com os índios. A estes assim se · refere 
a Carta Régia: " . . . :a assim a respeito das nações descobertas, 
como das que se descobrirem de novo, havendo aparência de 
poderem reduzir-se a civilidade, e a viverem aldeados, pedireis 
ao Provincial da Companhia de Jesus do Brasil, missionários 
para os doutrinarem e aldearem ·nas mes~as terras em que forem 
achados, sem permitir que sejam mudados para outras, salvo no 

19 - RICARDO, Cassiano - Marcha para o Oeste - São 
Paulo - 4. ª edição :- vol. 2 - pág. 269. 
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caso que por serem poucos queiram voluntariamente unir-se a 
outras aldeias da mesma língua" (20). 

As expressões tão ponderadas ·dessa instrução, no que se 
refere à política a seguir com os índios, não foram para o Governo 
meras fórmulas retóricas, mas constituíram de fato uma linha 
real ou conduta consciente e constante, embQra nem sempre 
aplicada na prátiéa (21). 

O governador logo que· chega à capitania informa ao rei 
da inexistência de índios aldeados, e devido às ·condições pre
cárias da Fazenda Real, não há possibilidade de conseguir isso 
de imediato (22). 

Teve início com este Governador, auxiliado por sertanistas, 
pagos com dinheiro arrecadado das populações dos diferentes 
arraiais, a obra da redução das tribos hostis, que serão alojadas 
nos aldeamentos Reais. A política de implantação de aldeamentos 
não seguia sempre uma linha contínua, visto que após a insta
lação dos primeiros núcleos na d6cada de cinqüenta, seguiu-se 
período em . que foi abandonada essa orientação, retomando-se 
aos padrões anteriormente vigentes caracterizados pela guerra 
ofensiva. 

A um período de quase total abandono dos aldeamentos, 
sucede-se, a partir do final da década de setenta, sob a gestão 
de D. José de Almeida Vasconce~os, o revigoramento da po
líti~ de pacificação e integração do índio através desses núcleos. 
Tal orientação apresenta íntima relação com as novas condições 
econômicas vividas pela Capitania em d~corrência do progressivo 
declínio da mineração. 

De fato, à medida que se acentuava o· declínio na produção 

20 - Carta a D. Marcos de Noronha - Manuscrito do Arquivo 
Ultramarino de Lisboa, publicado por PALACIM, Luís 
in Revista Provinda de Goiás - Ano Il - setembro 
1968 - Goiânia - pág. 41 . 

21 - Ibid - pág. 48. . 

22 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 
1750- Manuscrito do SDEGO- Livro 192- pág. 15. 
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MAPA DO TRECHO DO RIO TOCANTINS E REGIÃO CIRCUNVIZINHA 
COM A LOCALIZAÇÃO DAS MISSÕES DO DURO 

2.• METADE DO StCULO XVIII 

Manuscrito, aquarelado, sobre papel encorpado. Mostra a região 
a leste do médio Tocantins, hoje correspondente ao nordeste de · Goiás 
e ao sudoeste do Maranhão. 

Nele, estão assinalados: 
Rio Tocantins margem direita 
Rio de Manoel Lufs Grande margem direita 
Rio do Sonho margem direita 
Este Rio he do X [ ... ] renhe margem direita 

CAZ.A DA MISSÃO DO DURO (ao sul do primeiro afluente) 
CAPELA DA MISSÃO (ao sul do primeiro afluente) 
Primeira Aldea, de duzentas e oitenta e seis cazas 
Segunda Aldea, que tem trezentas e noventa e seis CAZ.AS (ambas ao 
norte do Rio de Manoel Lufs Grande) . · 
Caminho para a primeira Aldea na qual se gasta 31 dias (atravessa os 
três primeiros afluentes acima citados) 
Caminho para a Segunda Aldea e gast.se 3 diàs 

Morros _rodeiam as aldeias, estando, ainda, representados no mapa· 
figuras de 1ndlos que empunham arco e flecha, bem como a de um 
oficial português. · 

Este mapa, aparentemente, parece ter sido preparado por missio
nários para uso próprio no tempo em que governava a· Capitania de 
Goiás, D. Marcos de Noronha. Foram os rridlos Akroá e Xacribá 
(ou chacriabá) dominados por Wenceslau Gomes da Silva, Gabriel ·e 
Ma~oel Alves. Com o Intuito de aldeã-los e Instrui-los na fé cristã, a 
ped1~0 do Governador goiano, vieram da Bahia quatro missionários 
)&_suitas. Fundaram-se então (1751), na região do Duro, as aldeias de 
Sao José com os fndlos Akroé, e de São Francisco Xavier com os fndlos 
Xacrlabá. As Missões do Duro foram administradas pelos jesuftas até 
o ano em. q~e foram expulsos do Brasil (1759). Tiveram eles conexão 
com o P1au1. Rio de ·São Francisco e com o Maranhão e este 
mapa mostra, sem dúvida, a sua posição e ligações com ' a região 
circunvizinha. 
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e na produtividade do ouro · (23) nas minas · descobertas nos 
primeiros anos de colonização, necessário faz-se a busca de novos 
centros f omecedores e, conseqüentemente, acelerou-se o desbra
vamento . de novas porções do território goiano. 

Esse fato naturalmente forçou a reimplantação, em bases 
mais efetivas, da política de aldeamento do silvícola na Capitania, 
sem o que seria quase impossível a interiorização do povoamento 

. , . . 
no temtono go1ano. í 

Embora de cunho subsidiário, a partir da década de setenta, 
em decorrência da progressiva diminuição da produção aurífera, 
toma-se_ necessária a implantação da agricultura na Capitania. 

No momento .em que os .governantes de Goiás voltam suas 
vistas para a agricultura, esbarram com um sério obstáculo repre
sentado pela escassez de mão-de-obra, em decorrência da incapaci
dade importadora de escravos africanos (24). Dessa· forma, o 
aliciamento e colocação do silvícola em aldeamentos nos quais, 
sob a supervisão de administradores· leigos, trabalhariam a terra, 
apresentou-se como solução para o problema de abastecimento de 
víveres à Capitania, e como forma viável de colocar fim às hostili

dades freqüentes. 
Destarte, resultantes de motivações várias, formaram-se os 

aldeamentos da Capitania de Goiás, ,.a saber: 

ALDEAMENTO DE SÃO FRANCISCO XAVIER DO DURO 

Foi a primeira redução de índios hostis na Capitania, ali 
' 

foram congregados os Xacriabá aldeados em 1751 , no Governo 
de D. Marcos de Noronha. 

23 - Conforme Luís Palacim: produção seria a produção bruta 
do ouro das minas; produtividade seria a produção 
relativa, ou seja, o rertdimento-homem, in PALACIM, 
Luís - Goiás 1722-1822 -E_strutura e Conjuntura numa 
Capitania de Minas - Goiânia - 1972 - pág. 137. 

24 - MENEZES, D. Luís da Cunha - Apud PALACIM, 
. Luís - op. cil., pág. 84. 
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O aldeamento dos Xacriabá resultou da necessidade .de 
conter as hostilidades com que, juntamente com os Akroá, 
impediam o trabalho dos mineradores no norte da Capitania, 
principalmente nos arraiais de Natividade, Terras Novas, Paraná 
e Remédios. 

A tarefa de redução destes silvícolas coube inicialmente . ao 
sertanista Antônio Gomes Leite. Em virtude de seu falecimento, 

. foi ela concluída com êxito pelo pernambucano Wenceslau 
Gomes da Silva, responsável · pelo aldeamento dos Xacriabá e 
dos Akroá (25). 

O aldeamento fói inicialmente orientado pelos jesuítas (26) 
e formou-se através do oferecimento voluntário de serviços por. 
alguns Xacriabá (27). 

O governo local, vivamente interessado na pacificação desse 
grupo, aproveitou-se da oportunidade oferecida para mandar 
construir, à custa da Fazenda Real, um aldeàmento próximo ao 
Ribeirão da Formiga, para o qual foram enviados missionários e 
onde foi plantada roça para sustento dos índios. 

Com relação ao custo da construção desse núcleo, é de se 
frisar que o mesmo foi bastante elevad.o em proporção às 
precárias condições oferecidas, visto que as habitações dos 
indígenas apresentavam-se semelhantes às senzalas dos negros 

25 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 8 de 
setembro de 1753 - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - págs. 135 e 136v. 

Referia-se na correspondência ao gentio dizendo que: 
"passam muito de duzentos e cinquenta, se mostram gosto
sos e satisfeitos, outro tanto não posso asseverar da nação 
Acroá; por tendo sido mais de seiscentos os que se tem 
vindo meter de paz''. 

26 - Vide gráfico sobre Aldeamentos da Capitania de Goyaz. 

27 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para Francisco Roriz 
de Matos - em 2 de dezembro de 1751 - Manuscrito do 
SDEGO - Livro 1129 - pág. 234v. 
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africanos (28). Uma família inteira de índios era acomodada 
em cada senzala, pois estes só ocupavam o lugar em que se 
deitavam (29). 

Em 1756, o aldeamento quase sucumbiu ante grave crise 
provocada pela fuga dos silvícolas, o que tomou necessário 
recorrer-se ao sertanista Wenceslau Gomes da Silva, que buscou 
trazer os fugitivos de volta. Estes, após a deserção, começaram 
a praticar uma série de hostilidades contra as povoações, 
revelando-se mais perigosos do que anteriormente, visto terem 
aprendido o manejo das armas de fogo (30). 

Em 1760, o sertanista Wenceslau Gomes da Silva conseguiu 
fazer retornar alguns dos fugitivos, porém estes, em sua maioria, 

' . 
pertenciam ao grupo dos muito . jovens ou dos muito idosos. 
Como resultado, ficava o aldeamento privado de mão-d~obra 
válida para os trabalhos agrícolas, impedindo . o auto-ab~steci

mento e acarretando maiores gastos com a sua manutenção. A 
partir de então, o núcleo começa a estagnar-se. Da guarda 
estabelecida, que 5e compunha de quarenta Pedestres (31 ), ao 

28 - MELLO, João Manuel de - Carta para o Conde de 
Oeiras em 1760 - RJHGB - vol. 84 - pág. 73. Assim 
descreve este aldeamento: "são feitas as paredes de uma 
rêde de pau·, com um pouco de terra amaçada, e cobertas 
d'e capim, · a Igreja era da mesma sorte; só no quartel dos 
soldados onde assistia Wenceslau Gomes, e os Padres havia 
uma casa com telha, e com paredes mais grossas". 

29 - Ibid - pág. 85. 
30 - Ibid - pág. 68. 
31 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 125-126. 

Refere-se aos Pedestres: "ao lado dos Dragões, existia 
também um corpo pago, a Companhia dos Pedestres, corpo 
auxiliar armado somente de espada, que desempenhava 
missões de enlace, vigilância e proteção ... 
. .. Em instrução, em categoria, como, aliás em salário -
120 réis por dia - eram muito inferiores aos dragões ... " 
Se o salário era pouco, imagine o dos índios, que ganha
vam três vezes menos, ou seja, 40 réis por dia. 
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fim das lutas só restavam três, e na aldeia não hàvia armas e 
nem instrumentos para o cultivo da terra (32). -

O elemento humano também ressentiu-se da crise gerada 
pela sublevação do gentio, pois do priIÍleiro movimento (1757) 
até o ano de 1960, duzentas pessoas morreram e muitas foram 
feridas (33), o que representava muito para umà Capitania em 
fase de desbravamento e povoamento. 

Graves conseqüências advieram dessa situação, muitas· 
povoações foram abandonadas e os povos desinteressaram-se 
de contribuir financeiramente para a formação de Bandeiras 
que reduzissem os silvícolas, passando a alimentar desejo de 
retaliação (34). 

Só mais tard~ os Xacriabá voltaram a ser aldeados, e em 
1775 foram transferidos de Duro para o aldeamento do Rio 
das Velhas. 

ALDEAMENTO DE SÃO JOSB DO DURO 

"Esta nação é a mais cruel de todas as que circulam neste 
sertão, sumamente. numerosa e em grande extremo é infiel, porque 

. com a mesm.a facilidade co~ que se mete em paz, igualmente 
falta a palavra, e. toma para o mato a fazer as suas hostilidades; 
pouco ou nenhuma firmeza se pode fazer nas suas promessas, 
porque costuma ser de mui pequena subsistência, e só o benefício 
do tempo. e de repetidas diligências se poderá conseguir deles . 
algum melhoramento" (35). Assim se referiu o Governador D. 
Marcos de Noronha ao gentio Akroá, em correspondência para 

32 - MELLO, João Manuel de - Carta para a Corte em 23 
de dezembro de. 1760 - RIHGB - vol. .84 - pág. 67. 

33 - Ibid - pág. 67. 
34 - C~rta Régia ·de 27 de outubro de 1761 - Manuscrito do 

SDEGO - Livro Carta Régia - 1758 - pág. 218. As 
. hostilidades, principalmente no norte da capitania, foram 

tantas, que a Co:r:oa permitiu a guerra ofensiva. 
35 - NO~ONHJ\, D. Marcos de - Carta para a Corte -

Manuscrito do SDEGO - Livro 192 - pág. 136~ 
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a Corte, o que mostra quão gentil era ele e que perigo representava 
para as populações do norte da Capitania. 

Para conter os Akroá, no ano de 1755, foi construído o 
aldeamento de São José do Duro, localizado a 200 léguas de Vila 
Boa e distante 2 léguas do aldeamento de São Francisco 
Xavier do Duro. 

Enquanto os Xacriabá, companheiros dos Akroá nas .hostili
dades às povoações do norte, tinham em 17 51 sido aldeados em 
São José do Duro ou Formiga, estes continuavam os ataques 
principalmente aos arraiais vizinhos de Natividade. · 

O sertanista Wenceslau Gomes da Silva, que anteriormente 
aldeara os Xacriabá, foi encarregado pelo Governo de ~entar a 
redução dos Akroá (36). 

Em 1753, cerca de 600 Akroá foram reunidos na aldeia de 
São José, porém, por pouco tempo, pois devido a um surto de 
sarampo que provocou a morte de muitos deles, os sobreviventes 
em sua maioria retomaram aos matos, culpando os brancos pela 
morte de seus irmãos. 

Como continuassem as hostilidades, os povos dos arraiais de 
Natividade e Terras Novas, persuadidos pelo Governador ·D . 
Marcos de Noronha, aquiesceram em contribuir financeiramente 
para a contratação dos serviços do sertanista Wenceslau Gomes 
da Silva, homem respeitado pelos índios. 

Argumentava D. Marcos de Noronha que vantajoso era 
conservar-se os serviços ~aquele sertanista, sob o risco de perder•se 
todo o dinheiro dispendido no aldeamento daqueles índios que, 
segundo ele, já se achavam no grêmio da Igreja. 

Após mais de um ano de negociações, foi acertado o ajuste 
entre o sertanista e o Governo, e em 1755 os Akroá foram 
aldeados, Teoricamente a administração temporal cabia a Wences
lau Gomes da Silva, ficando a direção espiritual sob a respon
sabilidade dos jesuítas. Na realidade, porém, os jesuítas é que 

36 - NORONHA, D. Marcos de - Carta a Wenceslau 
Gomes da Silva em 1751 - Manuscrito do SDEGO -
Livro 1129 - pág. 194. 
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realmente dirigiam, fato este que posteriormente motivou desen
tendimentos entre os administradores (37). 

Os gastos com estas aldeias foram muito elevados, tanto 
assim que o Conde de São Miguel, após assumir o Governo da 
Capitania, reclamou dos inúmeros credores da Fazenda Real, 
resultantes das despesas exageradas que se fizeram com a cons
trução das duas aldeias (38). 

Em poucos anos, aquelas aldeias custaram à Fazenda Real 
300 mil cruzados. Essa cifra foi considerada por D. João Manuel 
de Mello, sucessor do Conde de São Miguel, exorbitante, 
dadas as características da aldeia, semelhantes às do Duro descri
tas anteriormente e que poderiam facilmente ser construídas com 
600 mil réis (39). 

Até 1756 o aldeamento foi sustentado pela Real Fazenda, 
mas a partir desse momento, devido à situação precária daquele 
órgão, isso não foi mais possível (40). 

A situação agravou-se com a deserção dos -índios ( 41 ), e os 
governantes, em correspondência _para a Corte, referiam-se ao 
malbaratamento dos dinheiros públicos nestes aldeamentos, 
envolvendo o Tenente Coronel Wenceslau Gomes . da Silva e os 
missionários jesuítas ( 42). As crises nas quais mergulhou o 

37 - SÃO MIGUEL, Conde de -:- Carta para a Corte em 25 de 
abril de 1758 - RIHÇJB - vol. 84 - págs. 55-56ss. 

38 - SÃO MIGUEL, Conde de - Carta a Thomé Joaquim 
Martins da Costa em 1756 - RIHGB - vol. 84 -

. pág. 46. 
39 - MELLO, João Manuel de - Carta ao Conde de Oeiras 

em 30 de dezembro de 1760 - RIHGB - vol. 84 -
pág. 73. 

40 - SÃO MIGUEL, Conde de - Carta a Thomé Joaquim 
Martins da Costa em 1756 - RIHGB - vol. 84 -
pág. 46. 

41 - SÃO MIGUEL, Conde de - Carta para a Corte em 25 de 
abril de 1758 - RIHGB - vol. 84 - págs. 55-56ss. 

42 - SÃO MIGUEL, Conde dé - Carta a Thomé Joaquim 
Martins da Costa em 1756 - pág. 46 e MELLO, João 
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aldeamento fizeram com que, aos poucos, se esvazias~e . de tal 
forma que, embora Wenceslau Gomes da Silva tentas.se fazer 
retomar os índios desertores, em 1760 o local encontrava-se 
quase completamente despovoado. 

Os resultados de tentativa empreendida no aldeamento de 
São Francisco Xavier do Duro revelaram-se praticamente nulos. 
Os índios só se mantiveram aldeados enquanto sustentados a 
farinha e boi pela Real Fazenda, e não lhes foi ensinado nenhum 
ofício e nem o cultivo das terras pelos· jesuítas, que também não 
lhes deram instrução religiosa, pois foram impedidos de fazê-lo 
pelo administrador leigo que deu aos índios ampla licença . para 
continuarem a viver em condições de completo barbarismo ( 43). 

O fracasso deste aldeamento, além de acarretar prejuízos 
financeiros, motivou a sublevação dos silvícolas, que passaram 
a atacar as povoações do norte, habituados que estavam ao manejo 
d·as armas de fogo,, ai exemplo do que ocorrera com os Xacriabá. 
A solução do problema dos Akroá foi protelada até o Governo de 

D. José de Almeida Vasconcellos de Soveràl e Carvalho, durante 
o qual foi reconstruído o aldeamento de São José de Mossâmedes, 

que passou a congregar os Akroá do Duro. 

O período posterior ao ·abandono desses aldeamentos carac

terizou-se por choques intermitentes entre índios e brancos. Além 
·dos ataques dos Akroá e Xacriabá, que haviam desertado dos al
deamentos, dirigidos às povoáções do norte, e dos Kayapó contra 
os arraiais do sul, a penetração de novas levas de mineiros suscitou 
o levantamento de outras nações como as dos Canoeiro, J avaé, 
Xavante. 

De tal gravidade revestiu-se o problema vivido pelas popula-
. . 

ções, que em 17 61, pela primeira vez, após repetidas insistências 

Manuel de :....._ Carta para a Corte em 29 de maio de 1760 
- RIHGB - vol. 84 - pág. 60. 

43 - MELLO, João Manuel de - Carta para a Corte em 29 
de março de 1760 - RIHGB - vol. 84 - pág. 168. 
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das Juntas .e autoridades, o Rei concedeu ao· Governador poderes 
para, dentro de certas limitações, fazer a guerra aos índios (44). . . . 

Nesta época, Bandeiras com a finalidade de proteger os 
habitantes contra as hostilidades do gentio foram organizadas. 
Posteriormente, além da guerra ofensiva, a política indigenista 
orientou-se para a construção de novos aldeamentos, com o 
objeti~o de resolver o problema dos ataques indígenas. 

O problema dos Akroá e outros índios do norte foi afinal 
solucionado com a reconstrução do aldeamento de São José de 
Mossâmedes, e O$ ataques no sul diminuíram em ~ntensidade a 
partir de 1780, quando os Kayap6 foram reunidos no aldeamento 
de Maria 1. 

Os Xavante, que traziam em constante sobressalto as popu
lações do norte da Capitania, foram colocados no aldeamento 
de Carretão de Pedro Ili, construído sob a gestão de Tristão da 
Cunha Menezes. 

Em conseqüência da formação desses aldeamentos, no final 
do s6culo XVIIl, o relacionamento entre povoadores e índios 
melhora consideravelmente, muito embora esta situação fosse de 
duração efêmerá. 

ALDEAMENT-0 DE SÃO JOSa DE MOSSÃMEDES 

Foi fundado em 1755 e recÓnstituído em i 775 pelo Governa
. dor José de Ahneida Vasconcellos de Soveral e Carvalho, Senhor 
de Mossdmedes, localizando-se a 8 léguas de Vila Boa (45). 

A construção deste aldeamento, que foi erguido para abrigar 
os índios Akroá, primeiramente estabelecidos no aldeamento do 
Duro, no qual haviam promovido um levante de conseqüências 

44 - Carta R6gia de 27 de outubro de 1761 - ManusCrito do 
SDEGO - Carta R'gia - 1758 - pág. 218. 

45 - SAINT-HILAIRE, Auguste de - Viagem às Nascentes 
do Rio São Francisco e pela Província de Goyaz - tomo 
2 - pág. 110. 
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muito graves, demandou gastos da ordem de 67:346$046 réis (46). 
Para a construção desse aldeamento, a Real Fazenda contribuiu 
com 1311 oitavas de ouro e as populações de Pilar, Traíras, Meia 
Ponte e Vila Boa também colaboraram financeiramente para o 
empreendimento ( 4 7). Demonstrando grande interesse pelo que · 
representava este aldeamento, o próprio governador dispendeu 
recursos próprios para as obras ( 48). 

Medidas relacionadas com a transferência dos Akroá da 
aldei.a de São José do Duro para este novo aldeamento foram 
tomadas, e o Governo Real baixou três portarias nas quais 
determinou que Antônio Moreira de Oliveira cedesse 264 oitavas 
de ouro, 3 / 4 e 7 vinténs para as despesas necessárias com estes 
índios ( 49). 

No aldeamento de São José de Mossâmedes foram aldeados 
mais de 8.000 índios de diferentes nações: Akroá, Xavante, 
Karajá, Javaé, Karijó e Naudez (50). 

Os índios Karajá e Javaé foram transferidos cn1 1780 para 
São José de Mossâmedes, por ordem do Governador Luís da 
Cunha Menezes, que com isso pretendia . incrementar a expansão 
deste núcleo. Vieram do aldeamento de Nova Beira, localizado 
na Ilha do Bananal, junto ao Presídio de São Pedro do Sul. 

46 - SOUZA, P. L. A. _da Silva e - O Descobrimento da 
Capitania de Goiás - Goiânia - 1967 - pág. 29. 

. ' 

47 - ALENCASTRE, J. P. M. - op. cit., pág. 126. 
48 - Ibid - pág. 126. 

49 - Carta para a Corte de Antônio Moreira de Oliveira, do 
Registro do Duro em 20 de agosto de 1775. Manuscrito · 
do A.M.B. Pacote 1778-1782. 
Estas 264 oitavas, 3 / 4 e 7 vinténs foram assim distribuídas: 
70 oitavas de ouro - Pagamento do vigário e cabo dos 
dragões. 

64 oitavas de ouro - Manutenção dos índios Akroá. 
66 oitavas 3/ 4 e vinténs .- Para compra de ferramentas 
novas e consertas das velhas. 

50 - ALENCASTRE, J. P. M. - op. cit., pág. 124. 
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A transferência desses ín,dios acarretou graves conseqüências 
para o povoamento da regíão, visto que provocou o posterior 
enfraquecimento da navegação fluvial pelo Araguaia, tendo em · 
vista que o Presídio de São Pedro do Sul, em virtude da extinção 
do aldeamento de Nova Beira, entrou em declínio progressivo 
que acabou culminando no seu d~saparecimento. 

O aldeamento de São José de Mossâmedes, qué veio a ser 
o mais importante da Capitania, apresentava algumas caracterís
ticas comuns àqueles . que foram erguidos depois de 17 60 e que 
contrastavam com os que haviam sido construídos no período 
anterior. Era ele bem construído, de acordo com as Ordens Régias 
em vigor, baixadas após 1780, e que determinavam que as casas 
dos aldeamentos ".fossem de boa madeira, f alquejadas e arrumadas 
para assim possibilitar o est~belecimento mais tarde de uma 
agradável povoação" (51). 

O centro constava de um quadrilátero, com construções nas 
quatro faces, destinadas à residência dos índios, quartel, depósito 
de gêneros e outros misteres. Existia o prédio da igreja e um 
edifício de apar~ncia nobre, que servia de residência aos governa
dores quando iam em visita ao aldeamento. Na periferia, existiam 
espalhados sem ordem e em diferentes direções, choupanas onde 
moravam, de preferência, os índios casados ou os que não podiam, 
por qualquer motivo, morar nos quartéis comuns (52). 

Anos depois, extingüindo-se os J avaé e Karajá, este aldea
mento esvaziou-se~ Posteriormente reergue-se graças a sua localiza
ção próxima à capital, o que foi levado em consideração pelo 
Governo ao resolver transferir, por medidas econômicas, os 
Kayapó estabelecidos na aldeia de Maria 1 para aquele núcleo. 

Os Kayap6 permaneceram em São José de Mossâmedes até 
o século XIX, quando fugiram para os matos, abandonando 
aquele aldeamento (53). 

51 - MENEZES, Luís da Cunha de - Bando de 6 de abril 
de 1780 - Manuscrito do ·svEGO - Livro de Editais 
e Bandos - Documento n. 0 6. 

52 - ALENCASTRE, J . . P. M. - op. cit., pág. 201. 
53 - SAINT-HILAIRE, Auguste de - op. cit., pág. 106. 
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ALDEAMENTO DE NOVA BEIRA 

Foi fundado em 1775, no local denominado Nova Beira, 
na Ilha de Sant' Ana ou Bananal, onde viviam os Karajá 
e Javaé (54). 

Antes da construção desse aldeamento a região vivia sob 
ataques dos Karajá e Javaé, razão pela qual, em 1775, o 
Governador José de Almeida Vasconcellos de Soveral e Carvalho, 
percebendo ser interessante para a Capitania a redução daqueles 
silvícolas, visto que tê-los como aliados representava maior segu
rança contra os Xavante e Kayapó, que também freqüentemente 
faziam incursões pela região (SS), contratou os serviços do Alferes 
dos Dragões José Pinto da Fonseca. 

Encarregado da redução daqueles silvícolas, o referido. Alferes 
utilizou inicialmente o meio de que normalmente os sertanistas 
lançavam mão: agrados e auxflio de um "língua" (56). 

E~tabelecido o contato inicial com os Karajá, estes mostra
ram-se retraídos, desconfiados, comportamento advindo de expe
riências vividas anteriormente, quando do contato com a Bandeira 
de Antônio Pires de Campos (57). O receio que os Karajá 
tinham em relação aos brancos era tamanho, que as negociações 
iniciais fizeram-se fora da aldeia, em local às margens do Araguaia, 
fato que mostra a intenção dos índios de manter os sertanistas na 
ignorância de seu habitat. 

Estabelecidas as negociações, foi feito o contato com o chefe 
dos Karajá - Aboe-noná, conhecedor de um pouco da língua 

54 - ~OUZA, Luís Antônio da Silva e - op. cit., pág. 29. 
55 - MENEZES, Luís da Cunha de - Carta para a Corte em 

1780 - RIHGB - vol. 84 - pág. 136. 
56 - Chamavam língua o intérprete que acompanhava a ex~i

ção para se entender com os índios. 
57 - FONSECA, José Pinto da - Carta ao Governador e 

Capitão General da Capitania de Goiás em 4 de agosto 
de 1775 - RIHGB - vol. 84 - pág. 116. Na missiva, 
José Pinto da Fonseca narra como lhe contaram os índios: 
"Antônio Pires de Campos estivera em Nova Beira, e 
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portuguesa e a quem o Governador mandara cartas . prometendo 
paz e ajuda e convidando sua gente para uma vida melhor em 
Vila Boa (58). Na condição de intermediário entre os brancos 
e índios, atuou Xuaunapia, índia Karajá que, convérsando com 
seus irmãos de raça, colocou-os a par da vida, usos e costumes 
dos civilizados. 

Vencida finalmente a desconfiança dos silvícolas, graças a 
muitos agrados e bons tratos, estabeleceu-se a paz. O estabeleci
mento de relações pacíficas entre· Karajá ~ brancos chegou ao 
conhecimento dos J avaé que, devido aos bons tratos dispensados 
pelos civilizados aos seus amigos, também resolveram negociar 
a paz. Dessa forma, as duas nações concordaram com a paz e 
em ato solene juraram fidelidade e vassalagem ao Reí, o.os seguin
tes termos (59): 

NAÇÃO CARAIÁ: ~ "Abue-noná maioria) da nação Ca
rajá. Em nome de todos os meus súditos e descendentes, prometo 
a Deos e a El-Rei de Portugal, de ser como já sou hoje em diante 
vassalo de Sua Magestade, de ter perpétua paz co·m os portugueses, 
e me obrigo assim a cumprir e guardar para sempre. 

Ilha de Sant'Anna, em 31 de julho de 1775. 

Abué-noná - O aHeres de Dragões José Pinto da Fonseca 
- O Capelão da Bandeira Frei Francisco da Victória - José 
Machado de Azevedo - Antônio Pereira da Cunha"~ 

NAÇÃO IAVA.t: - "Acabidu-ani maioral da Nação Javaé. 
Em nome de todos os meus súditos e descendentes, prometo a 

tratara os Carajás com paz e amizade; e alguns dias 
após, matou vários destes, aprisionou muitos, que foram 
conduzidos em correntes, e pelas fazendas que passava, 
~rocava-os com os moradores por gado. Os Carajás que 
conseguiram escapar de Antônio Pires de Campos, fugiram 
para sua Pátria, a propagar nela a tirania dos brancos,,. 

58 - Ibid - pág. 119. 

59 - Juramento de vassalagem e fidelidade feito pelos maiorais 
dos Carajá e Javaé - RIHGB - vol. 84 - Rio de 
Janeiro - pág. 114. 
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Deos e a El-Rei de Portugal, de ser como já 5:0u de hoje em diante 
vassalo de Sua Magestade, e de ter perpétua paz com os portugue
ses, e me obrigo assim a cumprir e guardar para sempre. 

Ilha de Sant'Anna, em 31 de julho de 1775. 
Acabidu-ani. O alferes de Dragões José Pinto da Fonseca 

- O Capelão da Bandeira Frei Francisco da Victória - José 
Machado de Azevedo - Antônio Pereira da Cunha". 

Com o estabelecimento de relações amistosas entre os silví-
. colas da região do Araguaia e o colonizador, tomou-se necessária 
a construção de um. aldeamento, batizado com o n·ome de Nova 
Beira e que teve por sustentáculo militar o Presídio de São Pedro 
do Sul, em Nova Beira. 

Infeli.zmente, após o dispêndio de 4:582$ 196 réis pela Fazen
da Real (60), quando aquele aldeamento e presídio prosperavam, 
o Governador Luís da ~nha Menezes, querendo· dar incremento · 
à aldeia de São José de Mossâmedes, para ela transferiu os seus 
800 J avaé e Karajá, provocando, em conseqüência, o declínio de 
um princípio de povoado que pela sua situação geográfica prometia 
prosperar. 

ALDEAMENTO DE MARIA 1 

Entre os grupos tribais hostis que assolaram a Capitania no 
séculó XVIII, o pior deles foi o dos Kayapó, também conhecidos 
pelo nome de Bilreiros (61), que atacavam principalmente o sul 
da Capitania. Para aldeá-los, em 1780 foi construída, em homena
gem à Rainha de Portugal, a aldeia de Maria I, situada às ~argens · 
do Rio Fartura, 11 léguas ao sudoeste de Vila Boa. 

Para a formação do aldeamento utilizou-se não da força, 
mas sim da persuasão. Este aldeamento prosperou até 1813, 
quando os Kayapó foram dali transferidos para o aldeamento 
de São José de Mossâme.des (62). 

60 - SOUZA, Luís Antônio da Silva e - op. cit., pág. 62. 
61 .:__ TAUNAY, Affonso de E. - op. cit., pág. 34. 
62 - Dona Damiana da Cunha - "Correio Oficial" - Ano 

40- Goyaz - 27 de janeiro de 1877 - n.0 6 - pág. 2. 
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A or:igem desse aldeamento está intimamente ligada à atuação 
de um soldado Pedestre da Capitania, conhecido nos documentos 
como "soldado Luís'', que tomara parte em várias expedições 
contra os índios e que empreendeu, em 1780, sob a proteção do 
Capitão General Luís da CUnha Menezes, a redução dos Kayapó, 
com auxílio de colonizadores e índios (63). 

Com a ajuda de intérpretes foi estabelecido o contato 
dos sertanistas com os índios e estes, tratados com bondade e 
presenteados, foram per8uadidos a ir para Vila Boa a fim de 
conhecer o C~pitão General (64). Após três meses de negociações, 
os índios Kayapó foram recebidos com grandes festas pelo 
Governador. 

Impressionado com a recepção, o cacique Kayap6 não mais 
quis retomar às selvas, ficando em Vila Boa juntamente com 
mulheres e crianças e despachando os guerreiros com ordem de 
retomarem em seis luas com novas levas de companheiros (65). 
No ano de 1781, sob a chefia de dois caciques, novos grupos de 
Kayap6 entraram em Vila Boa e foram, como os primeiros, recep
cionados de forma festiva. 

Logo a seguir, cerca de 600 índios Kayap6 foram abrigados 
na aldeia Maria I, deixando de constituir pe~go às caravanas que 
tramitavaní ,pela estrada de São Paulo. No século XIX estes silví
colas abandonaram o aldeamento, que decaiu em conseqüência 
disso. Mas, . graças à colaboração de Damiana da Cunha, muitos 
foram recambiados, e em 1813 foram transferidos para o aldea-, 

mento de São José de Mossâmedes, por inedida_s econômicas. 

CARRETÃO DE PEDRO III 

O Xavante constituía s~ria ameaça ao povoamento do norte 
da Capitania. Seus ataques eram constantes e, em 1765, levaram 
para as aldeias negros fugidos das minas e os casaram com as 

63 - lbid - pág. 2. 
64 - SAINT-HILAIRE, Auguste de - op. cit., vol. 2, pág. 105. 
65 - lbid - pág. 105. 
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índias (66). Essa situação, naturalmente, afetaria de forma desas
trosa a economia das minas, pois os pretos fugitivos, ao invés de 
ficarem expostos aos Capitães do Mato como ocorria nos quilom
bos, nas aldeias estariam a salvo. Evidentemente, isso estimulava 
o abandono das minas. De outra parte, há muito as regiões, desde 
as margens do Rio Maranhão até Pontal, eram assoladas pelos 
Xavante. 

O bom sucesso na redução de outros gentios hostis da Capita
itia animou o Governador Tristão da Cunha a empreender a 9bra 
de pacificação dos Xavante, com o objetivo primordial de enrique
cer a Capitania com braços para a lavoura e, ao mesmo tempo, 
realizar ocupação efetiva do território. 

A tentativa de redução dos Xavante iniciou-se em 1784 
sob a direção do tenente dos Dragões José Rodrigues Freire, que 
fora enviado ao arraial de Crixás a fim de socorrer os habitantes 
daquela povoação. Da expedição participavam vários soldados e 
índios domesticados da aldeia de São José de Mossâmedes. Impos
sibilitado de concluir a sua missão, José Rodrigues Freire colocou 
à frente da expedição o Alferes Miguel de Arruda e Sá, a quem 
coube empreender as gestões junto aos índios a fim de concluir 
a paz (67). 

A proposta de paz foi recebida com grande reserva pelos . 
índios, que supunham tratar-sê de uma cilada, dado o volume de 
crimes por eles cometidos (68). Não conseguindo persuadir os 
silvícolas, os sertanistas aprisionaram um guerreiro e algumas 
índias que foram levados para Vila Boa. 

Em Vila Boa os prisioneiros foram colocados em liberdade 
e o guerreiro recebeu o nome de Tristão da Cunha, tomando-se 
aliado dos colonizadores e prometendo ao Governador cooperar na 
tarefa de trazer para o grêmio da cristandade os · índios de sua 

66 - MELLO, João Manuel de - Carta ao Secretário de 
Estado - Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
RIHGB - vol. 84 - pág. 89. 

67 - ALENCASTRE, J. P. M. - op. cit., pág. 330. 
68 - Ibid - pág. 331. . 
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nação (69). Conseguida a colaboração do guerreiro Tristão da 
Cunha, um destacamento foi enviado a Amaro Leite. 

Enquanto os soldados permaneciam nó arr~al de Amaro 
Leite, o guerreiro Xavante prosseguiu rumQ às aldeias, prometendo 

. voltar no espaço· de três luas (70). O resultado da atuação desse 
indígena foi a aceitação da paz pelos seus irmãos de raça, que 
prometeram vir para Amaro Leite no verão seguinte. 

Ao mesmo tempo em que prosseguia a missão pacificadora, 
teve início a construção de um aldeamento onde deveriam ser 
colocados os Xavante pacificados. 

Chegada a época marcada para a apresentação dos indígenas 
estes não compareceram, e em razão disso, o guerreiro Tristão da 
Cunha e alguós praças foram encarregados de explorar a campa~ 
nha (71 ). Travado novo contato com algúns. índios e estabelecido 
diálogo, prometeram eles vir ao acampamento dali a alguns dias. A 
promessa foi cumprida, vindo grande número de índios que mani
festaram clarainente a intenção de destruir o acampamento. 

A recepção foi enérgica, destacançlo-se a atuação firme do 
cacique Kayap6 que acompanhava os branc9s, o qual, já cansado 
das protelações de paz pelos Xavante, saiu-lhes ao. encontro, 
intimando-os a se .renderem sob pena de serem mortos a .ferro e 
fogo (72). Atemorizados, os Xavantes depuseram suas armas e o 
maiorial declarou que aceitava a paz em nome de toda a nação. 

A 7 de janeir~ de 1788, 2.200 Xavantes estabeleceram-se no 
aldeamento de Car.Í'etão · de Pedro III, especialmente construído 
para . abrigá-los, e as populações do norte tomaram-se livres dos 
ataques de uma das naÇões mais perigosas da região (73). Com o 

69 - . lbid - pág. 332. 
70 - lbid - pág. 332. 

7~ - Ibid -:- pág. 332. 
72 - lbid - pág. 333. 

73 - FONSECA, José Pinto da - Carta à Tristão da Cunha 
Menezes em 13 de janeiro de 1788 ..:.._ Manuscrito do 
SDEGO - Documentos Históricos Diversos -1761-1794 
- Documentos avulsos. 
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estabelecimento do aldeamento de Carretão de Pedro Ili, ficava 
concluída a obra de redução e colocação do gentio hostil sob a 
proteção da Coroa Real, no século XVIII, na Capitania de Goiás. 

· Contudo, esta obra não solucionava totalmente o problema 
dos ataques dos índios, visto que nem todos os grQpos tribais 
haviam sido reduzidos.· Grupos témvelmente .hosti~, como o dos 
Canoeiro, permaneceriam inabordáveis, constituindo ameaça à 
.segurança e tran.qüilidade das povoações do norte. Em relação •º 
sul, os aldeamentos representaram um dos mais eficazes auxiliares 
rio afastamento do perigo indígena e na expansão do povoamento. · 

ECONOMIA 

Construídos os aldeamentos, dadas as suas características de 
estabelecimento comunitário, necessário tomou-se estruturá-los 

económicamente a fim de garantir a sua .sóbrevivência. 

Nos aldeamentos formados em Goiás no século XVIII, vigo
rava regime de trabalho 'semelhante ao das missões jesuíticas, 
com ~ diferença de que os índios · aldeados trabaJhavam sob a 
inspeção de soldados Pedestres pertencentes à guarda desses 
núcleos. Essa direção militar era uma conseqüência das circunstân
cias sob as quais viviam os aldeamentos, nem sempre totalmente 
seguros, necessitados, portanto, de escoltas "porque a experiência 
que tenho de lidar com as aldeias de diversas nações me tem feito 
ver que nunca índio fez grande confiança ·de branco e isto sucede 
com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo, e 
ainda mais com esses que estão ainda brutos ... " (74). 

Após aldeados, durante um ano os silvícolas eram sustentados 
pela Fazenda Real, que para tanto adquiria roças plantadas e em 
produção pertencentes aos moradores locais. Os governos 

74 - NORONHA, D. Marcos de - Carta ao Intendente dos 
Pilões - em 18 de dezembro de 1750 - Manuscrito do 
SDEGO - Livro 1129 - pág. 114v. 
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determinavam que .os Intendentes procurassem roças em produção 
. que ficassem próximas aos aldeamentos, sendo preferidas as de 
milho (75). 

Embora teoricamente só durante · o primeiro ano . coubesse 

~ Fazenda Real prover de víveres necessários os aldeamentos, 

na prática, inicialmente isso não vigorou. Por exempl'!: nos aldea

mentos de Duro e Formiga, formados no Govem~ de D. Marcos 
de Noronha, os silvícolas jamais cultivaram a terra ou criaram 

animais, sendo durante todo o tempo sustentados pela Fazenda . . 
Real (76). Só a partir do Governo de D. José de Almeida 

Vasconcellos de Soveral e Carvalho os aldeamentos serão prepa

rados para se auto-abastecerem. Nesses núcleos, predominaram 
os trabalhos agrícolas, sendo modelares aqueles desempenhados 
pelos Kayap6 (77). 

De modo geral os trabalhos da terra desenvolviam-se na 

gleba comum, durante cinco dias da semana, sob a inspeção dos 
Pedestres (78). Após a colheita, os víveres eram armazenados, 

cabendo ao Comandante a sua distnõuição entre as famílias indíge

nas, segundo as necessidades de cada uma. Os excedentes eram 

vendidos nos arraiais, e com o dinheiro proveniente disso efetua
va..:se a compra de artigos vários, não produzidos na aldeia (sal, 

tabaco, tecido de algodão, instrumento de ferro) (79). O milho . 

py;oduzido era em ., parte moído, e o algodão descaroçado. No 

aldeamento dos Kayapó as mulheres dedicavam-se . à fiação e 

75 - NORONHA, D. Marcos de - Carta a Joaquim Caldeira 

Brant - em 2 de janeiro de 1751 - · ManusCrito do 

SDEGO - Livro 1129 - pág. 114v. 

76 - SAINT-HILAIRE, Auguste de - op. cit., vol. II, pág. 
109. 

77 - Ibid - pág. 109. 

78 ~ Ibid - pág. 110. 

79 - lbid - pág. 110. 
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tecelagem de algodão sob a orientação de uma Mestra e Diretora 
das lndias (80) . 

O resultado de todos os trabalhos, assim como os produtos 
do solo, pertencia à comunidade. Os domingos e quintas-feiras 
eram dias pertencentes aos indígenas, que então se dedicavam a 
caçar e a cuidar de suas pequenas plantações (81 ). Além dos 
trabalhos agrícolas, de fiação e tecelagem, desenvolviam-se nos 
aldeamentos os trabalhos de cestaria já praticados anteriormente 
nas aldeias. Os índios também se ocupavam da construção de 
suas próprias casas (82). 

Em tese, a economia desenvolvida nos aldeamentos teve 
como característica fundamental o atendimento ~as necessidades 
imediatas da comuni~ade. 

Entretanto, a economia dos aldeamentos, devido a problemas 
diversificados, tais como: transferências de um núcleo para outro, 
fugas freqüentes, administração falha e pequena duração dos 
núcleos, não solucionou o problema de se auto-abastecerem, como 
também não auxiliou na vida econômica da Capitania. 

Na realidade, contudo, freqüentemente os Diretores destes 
estabelecimentos davam vazão ·a sua cobiça, infligindo aos silvíco
las pesados encargos, a fim de aumentar a produção e formar exce
dentes que, vendidos, se revertiam em lucros para os respectivos 
dirigentes. 

Essas circunstâncias, ao lado das citadas, levou à paulatina 
transformação do índio aldeado em um servo, à evasão e ao 
esvaziamento progressivo desses estabelecimentos, deixando deste 
modo o índio aldeado de colaborar na economia da Capitania e 
somente contribuir numericamente para o povoamento da região. 

80 - Provisão de 1. 0 de maio de 1813 - "Prover Ana Luiza 
do Sacramento do Emprego de Mestra e Diretora das 
lndias da Aldeia de São José de Mossâmedes" - Manus
crito do A.M.B. - Livro 410 - pág. 43. 

81 - SAINT-HILAIRE, Auguste de - op. cit., vol. li, pág. 
110. 

82 - Ibid - pág. 120. 
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Organograma da Administração dos Aldeamentos 
da Capitania de Goyaz no Século XVIII 

1. Administração dos aldeamentos anterior ao Dlrect6rlo 

Administrador 
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Jesuítas 

Guarda de 
Pedestres 

f ndlos 

Governador Geral 
dos fndlos 

• 

Organograma da Administração dos Aldeamentos 
da Capitania de Goyaz no Século XVIII 

2. Administração dO. aldeamentos regulado pelo Dlrect6rlo 

Guarda de 
Pedestres ,. Prlnclpal 

. 
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Fiscal da 
Fazenda Real 

f ndloa 

Fiscal dos 
Lavradores 

. 

131 



CAPfi'ULO V 

DIRECTÓRIO QUE SE DEVE OBSERVAR NAS 
POVOAÇõES DOS fNDIOS DO PARÁ E MARANHÃO 

1. SUA APLICAÇ.AO- AOS ALDEAMENTOS DE GOl4S: 
TEORIA E REALIDADE 

Como a má administração dos aldeamentos da Capitania foi 
fator preponderante no seu declínio, necessário se toma algum 
esclarecimento sobre a administração daqueles estabelecimentos . . . . 

regulada pelo Direct6rio a partir de 1758. 

No período inicial da Capitania, ou seja, na época do Governo 
de D .. Marcos de Noronha e Conde de São Miguel, a direção dos 
aldeamentos formados era exercida pelos jesuítas, que acumula
vam os poderes temporal e espiritual, sendo auxiliados por um 
Administrador dos lndios e um Governador Geral dos lndios ~ 
elementos estes que eram ~ubordinadçs à orientaçã9 dos jesuítas. 

Esta situação privilegiada dos religiosos nos aldeamentos 
deu origem, e em várias Capitanias do Brasil, à luta secular 
principalmente entre colon~s e jesuítas, copio no caso específico 
do Grão-Pará, onde leis foram publicadas ora a favor do jesuíta, 
ora a favor do colono. As medidas da Coroa Portuguesa oscilaram 
entre os interesses dos dois grupos, incompatibilizados até o adven
to do Marquês de Pombal; sob sua orientação, novas diretrizes. 
foram imprimidas à questão de administração dos aldeamentos, 
fundamentadas na colocação dos interesses da Coroa acima dos 
particulares, com a finalidade de tomar o índio um povoador 
dos extensos domínios j>ortugueses. 
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Em Goiás, a questão entre jesuítas e colonos não chegou 
a se manifestar de maneira tão intensa quanto no Grão-Pará e 
Maranhão, visto que os jesuítas aqui estiveram antes do século 
XVIII apenas de forma provisória e, posteriormente, sua atuação 
temporal e espiritual nos aldeamentos, a partir de meados do 
referido século, foi de curta duração, em conseqüência da Lei de 
7 de junho de 1755, que proibia o exercício do poder temporal, 
primeiramente nas aldeias do Maranhão e depois, em 1759, 
foram expulsos da Colôniã (1). Já anteriormente a liberdade dos 
índios fora determinada pelo Alvará de 6 de junho de 1755, que 
dizia: "Ordeno que os índios, que ao tempo da publicação deste, 
se acharem dadoS por repartição, ou ainda por administração, se 
observem as disposições do Alvará de lei de novembro de 17 4 7, 
cujo teor é o seguinte ( ... ) os gentios são livres e que não haja 
administradores, nem administração, havendo por nullas e de 
nenhum efeito, todas as que estiveram dadas, de modo que não 
haja memória deltas; e que os índios .possam livremente servir e 
trabalhar com quem bem lhes estiver, e melhor lhes pagar seu 
trabalho" (2). Essas leis colocavam em completa liberdade o 
índio e a Lei de 7 de junho de 11SS (3) livrava-o da direção . , 
espiritual dos religiosos. 

Contudo, em termos práticos, a sua aplicação era inexeqilível, 
de sorte que o idealizador do Directório, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, Capitão-General do Grão-Pará, pela·experiên
cia e pelo conhecimento que tinha dos índios, no desempenho do 
cargo sabia quão longe estavam eles de poderem sobreviver sozi
nhos com os direitos e obrigações decorrentes do referido Alvará. 

A fim de solucionar o problema, foi idealizado o Directório, 
Regimento a ser observado nos aldeamentos do Pará e Maranhão, 
e que posteriormente, a partir de 18 de outubro de 1758, devia 

1 - Lei da Extinção dos Jesuítas de 3/9/1759. 
Manuscrito do AN - Documentos sobre a extinção dos 

· J esuitas - Códice 7 49, vol. 1 - pág. 1, 2, 3ss. 
2 - Alvará de Lei de 6 de junho de 1775 - Livro· de A.lvards 

n.0 1 - Documento do.SDEGO. 
3 :- Alvará de Lei de 7 de junho de 1755 - Ibid. 
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ser também cumprido nos aldeamentos da Capitania de Goiás, 
"naquelas partes que poderem ser aplicadas" ( 4). 

O Direct6rio apresentava restrições às aspirações iniciais do 
Marquês de Pombal em relação à condição do indígena (5), mas 
dada a circunstância de que os silvícolas não se encontravam à 
altura de sozinhos se dirigirem, de fazerem pleno uso de sua 
liberdade e de atenderem aos objetivos maiores da Coroa Portu
guesa, que eram o aproveitamento daqueles, na tarefa de ocupação 
e povoamento dos territórios portugueses, aquele ministro adotou 
tal Regimento. 

O Directório regulamentava a administração dos aldeamentos, 
tornando claras as atribuições do Diretor, sua posição e relação 
com os demais membros daqueles estabelecimentos. 

A partir da Lei de 7 de junho de 17 5 5, os índios deveriam 
ser governados pelos seus respectivos Principais. Porém, dada 
a sua incompetência para atender aos objetivos maiores do 
Governo Português, previsto naquela lei, foi determinada a 
nomeação de um Diretor dos aldeamentos pelo Capitão-General · 
do Estado, · "o qual deve ser dotado de bons costumes, zelo, 
prudência, verdade, e sciência de língua e de todos os mais 
requisitos necessários para poder dirigir com acertos os referidos 
índios" ( 6). 

Ao Diretor cabia apenas a função diretiva, jamais a coerci
tiva (7), sendo suas principais atribuições cristianizar e civilizar 
os índios, a fim de torná-los úteis a si mesmos, aos habitantes da 
região e ao Estado. 

4 - Carta da .Corte para o Capitão General João Manuel de 
Mello em 18 de outubro de 1758 - Manuscrito do SDEGO 
__.:.Livro Carta Régia - 1.758-1775 - Documento n.0 39. 

5 - Regimento do Direct6rio que se deve observar nas 
povoações dos lndios do Pará e Maranhão. Documento do 
SDEGO - Livro Carta Régia - 1758-1775 - pág. 43 
- fl. 1. 

6 - Ibid - fl. 1. 
7 - ll;>id - fl. 2. 
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Para propiciar a cristianiução dos índios, tarefa a ser 
desempenhada pelo prelado da Diocese, estes Diretores deveriam 
facilitar a sua ação (8). 

A civilização dos índi0$, principal atribuição do Diretor, 
obrigava-o a atender a requisitos como o uso da língua portu
guesa, com o objetivo de eliminar a barbaridad'!. dos antigos 
costumes e ensinar o respeito e obediência ao Prínt;ipe (9). 

Os Diretores deveriam ainda honrar e estimar, tanto 
em público como em particular, os índios qu~ fossem Juízes 
Ordinários, Vereadores, ou que ocupassem postos honoríficos 
para que estes, sentindo-se estimados, procurassem merecer estas 
honras (10). 

Os índios jamais deveriam ser chamados de negros pelo 
Diretor e este não deveria permitir que pessoa alguma usasse 
esse tratamento para os silvícolas (11). No zelo da moral, a em .. 
briaguez deveria ser combatida e, para sanar este vício, deveriam 
ser usados meios suaves e brandos e a fim de impedir o desespero 
e fuga dos índios do grêmio da Igreja, bem como a exacerbação d.e 
sua natural inclinação para a rebeldia e violência (12). Dentro 
da tarefa educativa, competia ainda ao Diretor convencer os índios 
da utilidade da cultura das terras, mostrando-lhes que o seu 
descuido e negligência eram os responsáveis pelo abatimentp e 
pobreza em que viviam. 

Cabia ainda ao Diretor verificar se as terras dos índios er~m 
férteis, propiciando o sustento de suas famílias (13), e em caso 
contrário deveriam remeter ao Governador da Capitania uma lista 
das boas terras e dos grupos tóõais menos favorecidos, a fim 
de ser efetuada uma distnõuição mais igualitária das terras 

8 - "Ibid - fl. 3 - Item 4. 
9 - Ibid - fl. 3 - Item 6. 

10 - Ibid - fl. 5 .:_ Item 9. 

11 - lbid - fl. 5 - Item 10. 

12 - Ibid - fl. 7 - Item 14. 

13 - lbid - fl. 9 - Item 19. 
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férteis (14). O plant~o das roças de mandioca, milho, feijão, arroz 
e outros gêneros, bem como algodão para o fabrico de tecidos, 
deveria ser feito pelos índios sob a orientação do Diretor (15). . . 

Os Diretores deveriam, ainda, estimular a cultura do tabaco 
e remeter a lista das roças plantadas, dos gêneros, dos lavradores 
e daqueles que haviam negligenciado suas tarefas, para que o 
Governador Louvasse os bons e castigasse os relapsos (16). 

· Os índios deveriam pagar à Fazenda Real o · Dízimo, isto é, 
a décima-parte dos produtos que cultivavam, o que se fazia através 
de fiscalização das roças pelos Diretores acompanhados de índios· 
.e çiois louvados que -"sejam pessoas de fidelidade e inteireza" (17), 
um por parte da Fazenda Real, designado pelos Diretores, e outro 
escolhido pelos lavradores (18). 

Como o Dízimo era pago em gêneros, deveria haver em todas 
as povoações armazéns para estocá-los, até serem remetidos à 
Provedoria da Fazenda Real ( 19). 

De todos os produtos cultivados pelos índios, o Diretor teria 
uma sexta parte como compensação pelos grandes trabalhos e 
incômodos a que estava sujeito (20). 

. . 
Provendo a formação de excedentes comerciáveis, a fim de 

se evitarem desvios e prejuízos, o Directório estabelecia o uso 
de pesos e medidas em todas as povoações (21 ). 

A prática do comércio pelos índios era permitida pelo Regi
mento, que via nela veículo de relacionamento com o colonizador. 
Porém, este intercâmbio far·se-ia sob a orientação e assistênci~ 
dos Diretores, a fim de impedir que o índio fosse prejudicado por 

14 - lbid - fl. 9 - item 19. 

15 - lbid - fl. 11 - item 24. 

16 - lbid - fl. 12 - item 26. 

17 - lbid - fl. 13 - item 28. 

18 - lbid - fl. 13 - item 28. 

19 - lbid - fl. 14 - item 31. 
20 - lbid - fl. 15 - item 34. 

21 - lbid - fl. 17 - item 38. 

137 



elementos ambiciosos e inescrupulosos (22). Esse comércio obede
ceria a duas modalidades, quais sejam: a venda dos produtos 
mediante pagamento a dinheiro, ou a troca por tecidos que lhes 
fossem necessários (23). 

A permuta por aguardente era terminantemente proibida 
devido às suas nocivas conseqüências. Aos Diretores competia 
examinar com rigor as canoas, e se ali fosse encontrada 
aguardente, o Cabo da canoa deveria ser preso e remetido ao 
Governador, e aquele produto apreendido. Em todas as povoações 

· deveria haver um livro-caixa do comércio, rubricado pelo Provedor 
da Fazenda Real, onde seriam lançados os produtos vendidos, 
as fazendas permutadas e os nomes das pessoas que comerciassem 
com os índios. Desse livro seria tirado cópia que seria enviada 
ao Governador (24). 

Quanto à d~tribuição dos índios aldeados, o Directório 
estabelecia que uns atenderiam às necessidades dos moradores, 
para os quais trabalhariam na condição de assalariados, e outros 
seriam colocados a serviço da defesa das povoações (25). 

A condição do índio seria bastante diversa daquela em que 
vivera· anteriormente nas missões, nas quais era distribuído 
entre os missionários, moradores e povoações. Os índios distri
buídos entre os moradores destinavam-se âo trabalho em canoas 
.que iam para o sertão em busca de drogas e à lavoura (26). 
Deveriam ser matriculados em dois livros rubricados pelo Juiz 
de Fora, nos quais se inscreveriam todos os elementos capazes 
para o· trabalho, de 13 a 60 anos (27). 

Para impedir a escravização do índio, o Diretor deveria 
fiscalizar com rigor o pagamento de qualquer tarefa prestada aos 
moradores, bem como incentivar o estabelecimento . de elemento 
~ranco nas povoações indígenas, incrementando os casamentos 

22 - lbid - fl. 17 - item 39. 
23 - lbid - fl. 19 - pág. 44. 
24 - lbid - fl. 19 - item 44. 
2.5 ~ lbid - fl. 27 - item 63 
26 - Ibid - fl. 27 - item 63. 
27 - lbid - fls. 27 e 28 - item 64. 
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.mistos, pois a separação que até agora se fazia entre uns e outros 
era responsável pela tensão existente entre. ambos. 

O Directório ainda ressaltava a necessidade de brandura e 
suavid~de no tratamento com os índios, pois estes eram os objeti
vos de Sua Majestade no tocante àqueles elementos (28). 

Pelo que acabamos de expor, podemos concluir que o 
Directório vinha a ser, em última análise, a continuação do Regi
mento anterior vigente nas missões, sob a administração de um 
funcionário secular. Do antigo Regimento das Missões, conserva- · 
vam-se · algumas partes, como ordens referentes ao proveito e 
utilidade dos índios, expedidas aos Diretores (29). 

Os silvícolas ficaram sujeitos à mesma tutela, e suposto 
existisse nos aldeamentos a autoridade nominal dos Principais, o 
poder efetivo cabia ao Diretor que dispunha de grandes regalias. 
Embora teoricam~nte os maiores cargos nos aldeamentos devessem 
ser preenchidos pelos silvícolas, na realidade isto não ocorria. 
Apesar da grande importância e responsabilidade atnõuída à 
pessoa do Diretor pélo Regimento do Directório, este cargo, de um 
modo geral, ~ra· preenchido por ignorantes e· déspotas, incapaci
~ad?s para missão de tão elevado alcance social. Os Magistrados 
~nd1genas, por sua rudez e timidez, não eram mais que servis 
instrumentos nas mãos daqueles Diretores, tornando-se os executo
res das ordens opressivas emanadas daquela aut~ridade superior. 

Esse Directório, embora procurando equiparar a condição 
dos índios à mesma condição dos colonos, não conseguia fazer 
com que estes últimos aceitassem em nível de igualdade, conti
nuando a serem os silvícolas desprezados pelo elemento coloniza
dor como raça bastarda. A proteção que a lei lhes outorgava na 
pessoa ·dos Diretores dos aldeamentos, considerados seus prote-

28 - Ibid - pág. 38 - item 94. 

29 ......,.. AZEVEDO, João ·Lúcio de - Os Jesuítas no Grão-Pará 
' suas Missões e a Colonização - Coimbra - 1930 - 2.ª 

edição ~ pág. 188 - Refere-se a este: "foi publicado em 
1686. . . mudara o Diretório a forma pela qual eram 
repartidos os índios descidos para as missões .... " 
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tores, n·ão raro se frustrou pelas más e mesmo inescrupulosas 
atuações daqueles elementos. 

Responsável em grande parte pelo insucesso do sistema 
adotado pelo Directório, pode _ser considerada a modalidade de 
remuneração dos administradores dos aldeamentos, que deveriam 
receber uma sexta parte dos produtos colhidos e vendidos pelos 
silvícolas. Em decorrência dessa situação, os Diretores, que deve-

riam zelar -pela sorte dos indígenas, tomavam-se beneficiários 
diretos de seu trabalho, fato que os levou a transformar o 
índio de tutelado em verdadeiro servo. 

O Directório, de outra . parte, diferenciava os índios dos 
demais vassalos, visto q11e eram eles regidos por Leis especiais (30). 
lndios e ·branc<>S continuavam a constituir duas castas diferentes, 
esta considerada superior àquela (3 l). · 

A igualdade do índio não foi concretizada pelo Directório, 
mas veio a tomar-se lei em 1789, através da Carta Régia de 12 de 
maio, que extingüia aquele Regimento ·e referia-se ao silvícola nos 
seguintes termos: "sendo a civilização dos índios ( ... ) hum objeto 
m1:1i digno da minha maternal atenção ( ... ) hei por bem· abolir 
e exti_nguir de todo o Directório dos índios estabelecidos provizio
nalmen~e para o Governo econômico, das suas Povoações para 
que os mesmos índios fiquem sem diferença dós outros meus 

vassalos, sendo dirigidos e governados pelas mesmas leis, que 

regem todos ~queles nos diferentes estados que compõem a 

Monarquia, restituindo os índios aos direitos que lhes pertencem 

igualmente como aos meus outros vassalos livres" (32). 

Embora o cumprimento das normas do Directório em Goiás 

fosse determinado em 1758, isso não foi possível na época, pois 

os silvícolas, anteriormente aldeados em Duro e Formiga, dali se 
haviam . eyadido. Esse Regimento só começou a vigorar nos 

30 - Carta Régia de 12 de maio dé 1798, pág. 45 - Manuscrito 
do AN - Códice 101 -vol. 2. 

31 - lbid - pág. 45. 

32 - lbid - pág. 45. 
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aldeamentos de índios hostis na Capitania, a partir do Governo 
de D. José de Almeida Vasconcellos de Soveral e Carvalho (33). 

Muitas de suas determinações foram cumpridas. No refe-· 
rente à direção, -por exemplo, foram nomeados Diretores para 
os aldeamentos formados. 

Para dar cumprimento ao disposto em relação à educação · 
dos silvícolas, promoveu-se a contratação de Mestres para os 
índios da aldeia de São José de Mossâmedes, conforme atesta 
a Provisão de 1.0 de maio de 1813 (34). Esses elementos eram 
pagos com QS rendimentos do subsídio literário (35), e não pelos 
pais -dos índios, conforme determinado pelo Directório; 

O Par~grafo 80 do Regimento do Directório, que recomenda;. 
va a introdução de brancos nas povoações indígenas, não vigorou 
na Capitania de Goiás devido ao seu pequeno número no contexto 

· populacional (36). 

1 

33 --:-- ·Instrução de 17 de maio de l778 Manu.fcritó do · 
SDEGO - Livro de Instruções 1758-1778 ~ Documento 
!1· 0 49 __,.., O referido governador informa ao seu sucessor 
o estado da capitania, nos termos: "nos devemos conformar 
deste ano por diante com o Directório dos lndios do Grão
Pará, mandado por S. Magestade observar em toda a 

. América". 

34 - Provisão de t.0 de maio de 1813 - Manuscrito do AMB 
·- Livro 41 O .:.__ pág. 43. 

·35 - lbi_d - pág. 43 - A referida Provisão ·especifica que se 
pagasse pelo imposto do subsídio literário e não -pelos 
pais dos índios conf~rme regulamenta o Directório. 

36 - PALACIM, Luís - Goiás 1722-1822 -Estrutura e Con
juntura numa Capitania de Minas - Goiânia - 1972 -
Se refere à população branca na capitania: "não é possível, · 
por falta de dados, precisar o número de brancos em Goiás 
durante o século XVIII. 

No recenseamento de 1804, eram 7 .273 em um total de 
50.135 habitantes. Pouco mais de um sétimo da popu
lação". 
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. . . -
Coµseqüentemente, nos aldeamentos, a mtsc1genaçao proces-

sar-se-ia predominantemente ·entre índios, pretos e mestiços. (37). 
Os descendentes destes miscigenados provocaram sérios proble
mas para a ordem nos aldeamentos, visto que se recusavam a 
aceitar a disciplina imposta aos silvícolas pelos Diretores, tornando 
necessárias ordens enérgicas por parte dos governadores, para que 
reconhecessem a autoridade daqueles dirige~tes (38). 

A tentativa da Coroa Portuguesa de transformar o índio em 
seu súdito participante na tarefa de ·povoamento, na Capitania de 
Goiás, foi em parte frustràda, pois os primitivos colonizadores 
recusavam-se a aceitar serem colocados . na mesma condição de 
igualdade que o . siivícola. O testemunho· de Pohl comprova bem 
esse"·fato, quando afirina que o.s índios "para os moradores eram 
apenas uns bichos que deveriam ser ext~rminados". Essa opinião 
não diferenciava da que vigorava no século anterior (39). 

Embora oficialmente tenha sido extinto ·no final do século 
XVIII, o Directório continuou ainda a vigorar nas primeiras 
décadas do século XIX· na Capitania de Goiás. 

Em 1803, a Carta Régia de 18 de agosto, enviada aó 
Capitão-General da Capitania, -D. Francisco Mascarenhas, assim 
se referiu ao Directório: "não obstante haver el Rei meu 
Senhor e Avô restituindo pela lei de 8 de maio de 1758 aos 

37 - MENEZES, Luís da Cunha - Bando de 6 de abril de 
. 1780 - Manuscrito do SDEGO - Livro Editais e Bandos 

- Documento n. 0 6. 
38 Ibid - Refere-se ao assunto nos seguintes termos: 

"E pelo que me consta, este erradamente não devem a 
mesma obediência e respeito imposta aos índios, pelo Re
gente local, sou servido declarar-lhe o seguinte ( ... ) que 
toda a pessoa de qualquer qualidade que seja, se acham 
de assistência na referida aldeia . . . deve reconhecer por 
seu superior ao sujeito que por mim e do meu senhor 
for nomeado ( .... ) sob pena de serem castigados por 
desobedientes ( ... )" 

39 - POHL, João Emanuel - Viagem no Interior do Brasil 
- vol. 2 - pág. 90 - Rio de ·Janeiro - 19S1. 
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índios do Estado .do Brasil, a liberdade das suas pessoas, bens e 
comércio ( . .. ) sem outra sujeição temporal que não fossem, a 
que devem ter como vassalos ( ... ) ordeno que a sobredita lei de 8 
de maio de 1758 e todas as mais que nela se referem se ponham 
em toda a sua devida e inteira observância". . . (40). 

Pela descrição que Saint-Hilaire faz da administração do 
aldeamento dos Kayapó,_ sente-se ter sido ela assentada nos moldes 
do Directório. "A administração geral da aldeia é confiada · a 
um coronel que reside em Vila Boa e é .Diretor de todas . as 
aldeias da província" ( 41 ). Da mesma forma. a descrição que 
Pohl faz do aldeamento de Carretão, nos seguintes . termos: . ~ . 
"A aldeia de Carretão de Pedro Terce.iro a 22 léguas ~a cidade 
de Vila Boa. . . para guarda de seus. direitos; estes ·índios alega- · 
ram um chefe que é· chamado capitão e a quem prestam obediên-

. eia. Mas ele próprio e todos os índios estão sob as ordens · do 
administrador e de seus soldados" (42). 

2. O INSUCESSO E O ESTADO DECADENTE DOS 
ALDEAMENTOS: MOTIVOS 

O sistema de aldeamentos em Goiás, que tomou grande im
pulso, chegando à constituir dileta preocúpaç~o dos governadores, 
principalmente após _a .géstão de D. José de Almeida Vasconcellos 
de Soveral e Carvalho (1772-1778), não obteve êxito mais 
completo e eficaz devido a causas variadas. Embora o Governo . . 
Português, seja através da legislação, seja por meio de n1edidas 

práticas, se revelasse preocupado e atento com a integração 

do índio, fato esse comprovado pela construção e manutenção 

40 - Carta Régia de 18 de agosto de 1803 - Manuscrito do 

• SD.EGO - Pacote 1799 - 1809. 

41 - SAINT-HILAIRE, Auguste de - Viagem àS Nascentes 

do Rio São Francisc.o e Província de Goiás - vol. 2 -
pág. 108 - São Paulo - 1937. 

42 - POHL, João Emanuel - op. cit., pág. 90. 
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de aldeamentos, os resultados desses esforços em grande parte 
foram baldados. 

A tarefa empreendi_da pela Metrópole Portuguesa a fim de 
aldear os silvícolas e livrar os súditos da Capitania de ~uas hosti
lidades processou-se em meio a grandes obstáculos, que contri
buíram para o declínio dos aldeainentos formados. 

A má administração, devido à falta de preparação dos Dire
tores, conforme analisamos no item anterior deste capítulo, foi 
um dos fatorés preponderantes no declínio destes núcleos. Outra 
calÍsa · do declínio dos aldeamentos pode ser imputada aos 
maus tratos infligidos aos índios, _pois, embora a Coroa Portu
guesa ressaltasse a ner.essidade ·de bem tratá-los, na prática 
eram · eles sujeitos a fraudes por parte dos dirigentes daque
les núcleos. 

Exemplifica bem tal situação a Carta Régia de 18 de agosto 
de 1803, que se refere aos abusos feitos aos índios aldeados, nos 
seguintes termos: " ... pela lei de 8 de maio de 1758 aos tndios 
( ... ) ordenando que eles se aldeassem e se ocupassem na cultura 
das terras ( .. . ) se tii:iha introduzido em algumas capitanias do 
mesmo estado, o abusivo costume de se obrigaFem os lndios 
nelas residentes a irem servir pelo tenue jornal de quarenta réis 
por dia os Arrematantes dos Contratos dos Dízimos, na ocasião 
em que eles tem de recolher nQs seus Armazéns os generos 
pertencentes aos ditos Contratos ( ... ) pois que os mesmos lndios 
se sujeitarão ao violento trabalho de transportarem às costas 
e sem outro algum auxílio por caminhos ásperos e montanho
sos ( ... ) e efeitos vinhão arruinar a sua saúde, e desse modo 
caducava a população das aldeias ... " ( 43). Pohl exemplifica 
essa situação quando relata as queixas do Capitão dos lndios 
que dizia terem eles de entregar aos diretores metade do milho 
que moíam (44). 

43 - Carta Régia de 18 de agosto de 1803 - Manuscrito do 
SDEGO - Pacote 1799 - 1809. 

44 - _Conforme o Diretório - fl. 15 - item 34 - especifica 
ser um sexto a parcela paga pelos índios aos Diretores. 
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Ao lado dessas razões alinha_.se outra de relevância, repre
sentada ·pela falta de clérigos seculares e regulares na C~pitania 
e sua pouca atuação em relação à catequese nos aldeamentos. 
As origens do. problema referente aos regulares nos aldeamentos 
da Capitania, já no inicio da segunda metade do século XVIII, as 
recomendações reais aos Capitães-Generais eram: "escolha quem 
lhe parecer, evitando q~anto puder regulares, para que estes se 
querem fazer senhores dos lndios, e também das Aldeias . como 
for pres.ente ao mesmo Sfior em Carta do Bispo de São Paulo ... " 
(45). ·Em decorrência," a infl~ência religiosa será quase única e 
exclusivamente do clero secular. 

Ora, esse clero, já nos primeiros tempos da colonização, fora 
grandemente criticado por Nóbrega, que em suas cartas referia-se 
a ele nos seguintes termos: . . . "Os clérigos d'esta terra tem 
mais ofício de demônio que de clérigos, porque . além de seu 
mau exemplo e costumes querem contrair a doutrina de Cristo 
e dizem publicameme · aos homens, que lhes é lícito estar em 
pecàdo com suas regras, pois que são suas escravas" (46). 

Os clérigos estabele~dos na Capitania de Goiás recebiam 
côngruas da Fazenda Real em virtude de acordo entre Igreja 
e Coroa, instalado no Brasil desde o início da colonização, pelo 
qual a sustentação do clero e do culto . cabiam à Coroa 
Portuguesa. Sendo assim, o Dízimo que por princípio seria 
da Igreja era pago ao Rei, o Grand~ Mestre da Ordem de· 
Cristo (47). 

Em Goiás, as côngruas, assim como os ordenados públicos, . 
eram baixos, de sorte que os próprios governadores, em _cor
respondência ao Rei, solicitavam que esses rendimentos anuais 

45 CORTE REAL, Diogo de Mendonça - Carta ao Con
de dos Arcos em 23 de maio de 1753 - Manuscrito_ do 
SDEGO - livro Co"espondência - Provisões e Con
tratos - 1748-1753 - pág. 313. 

46 - NôBREGA, Manuel da - Carta aos irmãos da Cpm
panhia de Jesus - RIHGB - vol. VI - pág. 105. 

47 - PALACIM, Luís - op. cit., pág. 122. 
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do clero fossem aumentados, tendo em vista o excessivo preço 
dos gêneros da Capitania ( 48). 

Nos primeiros anos da instalação da Capitania autônoma, 
no Governo de D. Marcos de Noronha, sãó empreendidos os 
aldeamentos dos índios Akroá e Xacriabá. Tendo necessidade 
de religiosos, o governo dava preferê.ncia aos jesuítas, e assim 
se referia ao clero secular: " ... não há nenhum capaz para 
tal, por serem de vida e costumes pouco regulares ( ... ) e não 
há aldeias mais mal reguladas do que aquelas que tem clérigos 
por missionários ( ... ). M~tas vezes recorri ao vigário da vara 
para que me nomeasse algum clérigo ( ... ) para o estabeleci
mento dos mesmos lndios. . . nenhum dele$ me nomeou, por
que se desculpavam que não tinham vocação para semelhante 
vida, nem constância para se exporem ao perigo de irem mor
rer mártires" ( 49). 

A situação do clero regular, no caso os jesuítas, única or
dem que constatamos ter atuado nos aldeamentos de Goiás 

. ' 
caracterizou-se por uma maior moralização do . que o clero se-
cular, sendo pouco freqüentes os desmandos entre eles. Atuaram 
como Diretores dos primeiros aldeamentos formados pára· congre
gar índios mansos na região do atual Triângulo Mineiro (Rio das 
Velhas, Rio das Pedras e Lanhoso) e índios hostis, como os de 
Duro e Formiga.. Estes religiosos, desde os primórdios da colo
ni7.3ção, representaram o elemento que se ocupava da formação 
moral, cultural e religiosa na Capitania. . 

Suas origens remontam à época anteri~r à crise na qual 
mergulhou a Igreja durante a primeira metade do século XVI. 
A reação encarnada pelos jesuítas é muito mais profunda do 
que aparentemente se apresenta, constituindo não só a luta contra 
o espírito rebelde das nações do norte, corporificados em Lutero 

48 -:- NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 
19 de janeiro de 1751 -Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - pág. 45. 

49 - NORONHA, D. Marcos de - Carta para a Corte em 
9 de abril de 1753 - Manuscrito do SDEGO - Livro 
192 - pág. 123. 
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no Protestantismo, como. também uma Reforma dentro dos 
países latinos onde fora iniciado (50). 

A Companhia de Jesus, pode-se afirmar, constituiu-se, nos 
_primeiros tempos de seu apostoI_ado, no prolongamento cio 
esforço épico do.s portugueses corporificados na sua expressão 
m'ística (51). Dessa situação adveio a desavença, pois ~s jesuítas 
passaram a encarar as missões como domínios próprios, reivin
dicando 'poderes temporal e espiritual sobre elas (52) . . Os jesuítas 
não permitiam que o índio servisse ao colono, contrarian
do o que fora estabelecidó de que o "gentio serveria a este 
p9vo pagando-lhes o respectivo trabalho, como é costume, há 
muitos anos" (53). A partir do momento em que o Governo 
Real cassa aos religiosos o poder temporal, o relacionamento 
dos jesuítas com os administradores leigos deteriora-se gra.dati- · 
vamente (54). . 

Essa atuação, que vem chocar com as diretrizes. da política 
pombalina, já analisada, contribuiu para a expulsão dos jesuítas 
através do Alvará de 3 de setembro de 1759 (55). 

A atuação desses missionários em Goiás está intimamente 
ligada à criação dos primeiros aldeamentos. 

De curta duração, a obra jesuítica nos dois aldeamentos 
caracterizou-se pelo insucesso, em parte decorrente de desen
tendimentos com os administradores leigos. 

50 - PERES, Damião - História · de Portugal - vol. V -
Porto - pág. 390. 

51 - lbid - pág. 394. , 
52 - RICARDO, Cassiano - Marcha para o Oeste ~ São 

Paulo - 4. ª ·edição ---: vol. l - pág .. 21 O. · 
53 - ATAS 18 - vol. VI - pág. 32 - Apud RICARDO, 

Cassiano - op. cit., pág. 212. 
54 PRADO JúNIQR, Caio - Formação do Brasil Contem

porâneo - Colônia - 7. ª .edição - pág. 89. 
55 - Lei da Extinção dos Jesuítas de 3/9/1759 - Manuscrito 

do AN ----:- Documentos sobre a extinção dos jesuítas -
Código 794 - vol. 1 - págs. 1, 2, 3ss. 
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Às dificuldades do relacion~ento, a que se somou a cor
rupção de administradores ç religiosos, veio aSsociar-se a re
belião dos índjos aldeados, atribuída à instigação dos jesuítas 
(56). 

Em conseqüência, a sua atuação na tarefa de catequese do 
silvícola de Goiás apresentou-se menos eficiente do que aquela 
que anteriormente haviam levado a cabo _em outras regiões 
da Colônia. ·Contribuíam para tal ·dificuldaaes totaJmente alheias 
à sua vontade, seja por impossibilidade de um melhor de
sempenho de · suas atribuições, seja pela escolha de elementos 
inad~uados . . · 

' ' 

Após a oficialização da expulsão dos jesuítas, concretizada 
em Goiás durante o Governo de D. João Manuel de_, Melo, a. 

· atuação do clero secular nos aldeamentos inten~ifica-se. Des .. 
tarte, mesmo levando em consideraçã~ a falta de gabarito mo
ral e religioso do clero secular, necessário foi recorrer a ele para 
empreender a tarefa de condução religiosa dos alde8J11entos (57). 
A atuação dÔ 'clero secular, ~odavia, foi muito· restrita~ visto que 
limitadas eram suas atribuições, não abarcando a formação 
moral do indígena. Eram meros ministradores das ritos formais 
religiosos. De outro lado, em sua maioria, o clero secular mostra
va-se pouco inclinado à tarefa da catequese. 

·A avaliàção da atuação do clero regular e ~ular deixa· 
entrever ineficiente participação, que- contribuiu p~ o pouco 
desenvolvimento do· grande · e importante empre~ndimento que 
representavam QS aldeamentos. 

A aversã_o natural dos habitantes, que não consideravam 
o índio como ser humano, mas apenas bichos que deveriam ser 
exte~inados, a- fim de que os povoadores brancos ocupassem 

56 ---:- SÃO MIGUEL, Conde- de - Carta para a Corte em 25 
de abril de' 1758 - RIHGB - vol. 84 - págs. 56, 57 
e 58. · 

57 - NORONHA, D. Marcos de - C~rta para a Corte em 
9 de abril de 1753 ~ Manuscrito do SDEGO - Livro 
129 ..:__ pág. 124. . 
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suas terras férteis (58), contribuiu para o pouco sucesso da obra 
. de catequese e civilização do silvícola. 

Essas opiniões negativas a respeito do índio, correntes em 
várias regiões da Capitania, principalmente no norte, ei:am en
dossadas mesmo por sacerdotes ilustrados (59), como já haviam 
sido por alguns governadores desfavoráveis aos aldeamentos e 
partidários do extermínio dos silvícolas. 

Bem ilustrativa deste último caso é a carta do Capitão
General João Manuel de M·elo ao Rei de Portugal, em 1760, nos 
seguintes termos (60): "Pelo que a experiência tem mostrado 
que a aldeação do gentio Akroá e Xacriabá, nem serve para a 
religião, nem para · o Estado, que d'aqu·ella se fizeram, apósta~ 

tas e rebeldes . .. Assim parece que o melhor meio · é que V. 
Magestade mande ordenar para se lhe fazer guerra ofensiva, 
obrigando-os a retirar .para seu antigo País, onde ·wenceslau 
Gomes os foi buscar". Além dos motivos expostos, ainda deve
s e considerar que á própria tarefa empreendida pelo coloniza
dor para aldear os silvícolas e livrar-se de suas hostilidades pro
cessava-se em meio a grandes obstáculos, como a desconfiança 
e superstição do índio hostil, cujo clima quente e regiões 
insalubres propiciaram as febres e epidemias de sarampo, 
responsáveis pela dizimação de grande número de índios e fuga 
de outros. 

Estes vários motivos condenavam, de antemão, ao fracas
so os aldeamentos; apesar das grandes somas dispendidas pelo 
Governo, estes núcleos declinaram, e no século XIX perdura
vam apenas alguns em estado de decadência. 

O aldeamento de Maria 1, construído em 1780 para os 
índios Kayapó, foi extinto de modo pacífico em 1813, sob a 
alegação de conveniências administrativas e econômicas, quais 
sejam: economia dos soldos dispendidos com os soldados Pedes-

58 - POHL, João Emanuel - op. cit., vol. 2, pág. 90. 

59 - lbid - pág. 90. 
60 .- MELLO, João Manuel de - Carta para a Corte em 

1760 - RIHGB - vol. 84 - pág. ·61. 
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tres que constituíam a guarda deste aldeamento e com o admi
nistrador. 

Em decorrência da extinção desse aldeamento, seus 129 
índios (61) foram transferidos para São José de Mossâmedes. 
Essa mudança .foi negativa por ter tirado o índio de seu habi
tat natural, próximo aos rios onde caçava e pescava (62), e por 
ter despovoado a regi_ão, conforme frisa Alencastre: "Em vez 
d_e se promover o aumento do pessoal das aldeias, com novos 
habitantes, destruía-se pouco a pouco o que ainda restava de 
quanto se havia feito c~m sacrifício" (63). 

O aldeamento de São José de Mo~sâmedes, que fora um 
dos maiores e melhor construído, com mais elevado nú~ero · 
de índios, foi descrito por Saint-Hilaire, na época de sua viagem, 
da seguinte forma: "no mesmo local tinham vivido outros ín
dios, os Acroá e posteriormente Carajá e Javaé. Cinqüenta anos 
bastaram para fazê-los desaparecer a todos e em trinta, os 
próprios Caiapó foram ·reduzidos de seiscentos - que. eram 
inicialmente, a duzentos. Novas imigrações de indivíduos, com
pletamente selvagens, se tiveram lugar, o que não é absoluta
mente impossível como logo se verá, terão podido prolongar a 
existência de todo o povo e, brevemente, o viajante que pro
curar essa aldeia, não achará mais do que . ruínas .e a continua
ção de um deserto" (64). 

61 - ALENCASTRE, J.r.M. - Anais da Província de Goiás 
- RIHGB - vol. 27 - pág. 148 - Refere-se ao 
aldeamento: 

"Logo que construiu o aldeamento, este contava com 412 
índios. Em poucos anos seu número elevou-se . a mais de 
5.000·silvícolas, em 1813 contava somente 129 índios que 
foram transferidos para S. José de ·Mossâmedes". 

62 - POHL, J9ão Emanuel - op. cit., vol. 1, pág.· 368. 

63 - ALENCASTRE, J.P.M. - op. cit., pág. 148. 

64 - SAINT-HILAIRE, Auguste de - op. cit., pág. 117 
- vol. 2. 
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Alencastre confirma o que Saint-Hilaire afirma e asseve-
, 

ra não ter esse aldeamento perecido antes, somente graças a 
ação de Damiana da Cunha, a quem os Kayapó obedeciam 
cegamente. Conseguiu ela trazer grande número de índios, que 
fugiram do aldeamento para o mato, conservando-o povoado. 
Em 1828, dois anos antes ·de seu falecimento, a população indí
gena deste aldeamento era de 129 pessoas. Porém, devido ao 
abandono pelas autoridades competentes, as construções encon
travam-se em completa ruína, "como se vê nos Inventários que 
o Presidente Miguel Lino de Morais mandou proceder" (65). 
Mais tarde, de suas ruínas surgiu o arraial de Mossâmedes. Os 
aldeamentos de Duro e Formiga, no próprio século XVIII, foram 
semi~abandonados, sendo seus índios transferidos para São José 
de Mossâmedes e Sant'Ana do Rio das Velhas. No local floresceu, 
mais tarde o arraial de São José do Duro, atual Dianópolis. O 
de Nova 'Beira extingüiu-se no Governo de Luís da Cunha 
Menezes (l 779.;.1783), quando os Javaé e Karajá que ali viviam 
foram transferidos para . São · José de Mossâmedes, extin
güindo-se também o Presídio de Sãt> Pedro do Sul, c-0ns- . 
truído junto deste. 

O aldeamento de Carretão de Pedro III, embora decadente, 
visto que de sua população inicial, calculada conforme Poh1 
em 3.500 Xavantes, só restavam 227 silvícolas em 1819, quando 
foi visitado por ele (66), mais tarde transformou-se em Povoação, 
conforme atesta o mapa do Estado de · Goyaz, publicado na 
obra de . Taunay (67). 

Destarte, melancólico foi o destino dos aldeamentos que 
tanto custaram à Fazenda Real (68), e foram objeto de tanto 

65 - ALENCASTRE, J.P.M. ~ op. cit., pág. 149. 
66 - POHL, João Emanuel - op. cit., vol. 2, pág. 35. 
67 - TAUNAY, Affonso de E. - Goyaz - São Paulo - 1931 . 
68 - "231.888$698 réis foram gastos, segundo Pizarro, nas 

aldeias de Goiás até seu tempo, mais de quatro vezes 
os gastos an~ais da Capitania, calculados por Saint-H~
laire .em 50.000 réis". Assim se refere ao assunto Lu1s 
Palacim - in PALACIM, Luís - op. cit., pág. 98. 
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inte~ess~ por ~arte dos . Governadores D. Marcos de NorQnha, 
J ose de Almeida Vasconcellos de Soveral e Carvalho, Luís . da 
Cunha Menezes e Tristão da Cunha, que se destacaram .na obra 
da redução dos índios hostis na Capitania. Entretanto, a cons:
trução destes estabelecimentos não permitiu que a região fosse 
condenada a maior despovoamento, o que já vinha se processando 
com a decadência da mineração. Na região · meridional da 
Capitania, onde o problema dos Kayapó fora solucionado com 
a construção do aldeamento de São José de · Mossãmedes e 

·Maria I, a população, conforme Recenseamento Geral de 1804 
(69), era de 32 .. 691 habitantes contra 17.444 habitantes na porção 
setentrional onde, apesar dos aldeamentos formados outros 
grupos tribais continuavam assolando a região. A m~oria de 
h~bi~antes .~ocalizados, no sul comprova, assim, serem os grupos 
tnba1s hostJS um obstaculo ao povoamento. Conforme evideiiciam 
os m~pas, _apesar de decadentes, alguns persistiram nos séculos 
posteriores, transformando-se em~ arraiais, como Duro, Mossâ-
medes e Carretão. · 

69 - Recenseamento Geral de 1804 - Apud POHL, João 
Emanuel - op. cit., vol. I, pág. 336. 
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CONCLUSÕES 

O estudo fealizado leva à compreensão da importância dos 
aldeamentos indígenas para o povoamento de Goiás no século 
XVIII, bem como ao entendimento do papel desempenhado por 
aqueles estabelecimentos na redução das tribos hostis que asso
lavam a Capitania, evoluindo alguns deles no sentido de se trans
formarem em arraiais de cunho permanente. 

Até a segunda metade do século XVIII, quando se impõe 
a política pombalina, em Goiás, como no restante da Colônia, 
o relacionamento colonizador-índio pautou-se pela hostilidade 
recíproca, face à qual as · leis emanadas da Coroa Portuguesa 
mostraram-se inoperantes. Pode-se afirmar que em Goiás o pro
blema era encarado de forma ambivalente: de um lado, a política 
oficial que visava proteger o índio da escravização e da morte ; 
de outro, a atitude dos colonizadores, q~e almejavam escra
vizá-lo e apossar-se de suas terras. 

O Governo Metropolitano, através de Alvarás, Cartas Régias 
e Resoluções, cercou o silvícola de proteção que não obstante 
permaneceu sobretudo teórica, uma vez que, na prática, bem 
diversa era a realidade pois, enquanto a Coroa ditava medidas 
de amparo ao gentio, era este impunemente explorado e, quando 
oferecia resistência, reduzido à escravidão ou rechaçado. para 
regiões cada vez mais distantes do longínquo sertão. 

A política pombalina para o gentio objetivou aproveitar o 
índio como elemento povoador dos extensos domínios portugueses 
na América, em função do que foram promulgadas leis de prote
ção aos silvícolas, as quais, no entanto, eram constantemente 
desrespeitadas, permanecendo impunes os seus infratores. Em 
conseqüência, os entrechoques entre colonos e grupos tribais 
hostis tomaram-se amiudados e violentos, o que se constituía 
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em sério entrave à colonização, e sobretudo à fixação de núcleos 
_populacionais estáveis. 

Buscamos sobretudo visualizar este aspecto, e ao mesmo 
tempo analisar a ineficácia das medidas governamentais. 

O testemunho de Pohl e de outros visitantes, que tomaram 
contato direto com a situação dos silvícolas, comprova bem 0 

fracasso da política de integração do gentio, patenteada através 
~a ,decadência dos aldeamentos e da diminuição da população 
1nd1gena nesses redutos. 

. .~or· outr? lado, o progressivo afastamento do gentio do seu 
pnm1t1vo . habitat demonstra claramente que jamais foi possível 
conciliar os interesses da Coroa, pautados no humanismo do 
século XVIII, com os interesses imediatistas dos colonizadores. 

O problema do povoamento agravou-se com a decadência 
da mineração, acentuada na segunda metade do século XVIII, 
acarret~d~ o gradual ~espovoamento da região e o surgimento 
dos pnmeiros estabelec1D1entos agropastoris, carentes de braços 
servis para as atividades da lavoura e da pecuária. 

O empobrecimento geral, resultante do esgotamento das mi
nas, toi:nara inv~á;eI a importação de escravos africanos, pelo 
que_ mais n~,cessar1a se m?strou a pacificação do gentio; pacifi
caçao esta Jª agora revestida de duplo significado: o cessamento 
d~s . hostilidades e o aumento da mão-de-obra indispensável às 
attvtdades econômicas da Capitania, com o índio transformado 
em elemento humano auxiliar da colonização. 

Tendo em vista estes objetivos, determinou o Governo 
Metropolitano a adoção , da política de redução dos silvícolas, 
fundamentada em aldeamentos. A carência de elemento humano 
capacitado, porém, bem como as precárias condições financeiras 
da ~aze~da Real e a pouca inclinação do clero à catequese do 
gentio, f1z~ram com que os governadores locais se apoiassem 
nos sertan1stas para realizarem a redução das tribos nos aldea
mentos. 

Estes aldeamentos, -embora de duração efêmera marcaram 
p~ofu~d~mente a evolução histórica da região, pois 'as popula
ç?es 1nd1genas, aldeadas nestes núcleos e controladas por admi
n~tr~dores civis, deixaram de hostilizar e assaltar as povoações, 
pnnc1palmente na região meridional da Capitania. Posteriormente, 
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estes estabelecimentos deram origem . a arraiais, tal como ocorreu 
com relação .a São José de Mossâmedes, c ·arretão, Duro. As ·po..: 
voações destes' nÓcleos incorporaram-se ao contexto populacional 
da Capitania, apesar da atitude marginalizadora do colonizador 
em relação ao índio~ 

. Destarte, embora a política de aldeamento de grupos tribais 
hostis não se tenha revestido do êxito esperad9 pela Coroa, o seu 
resultado fez-se sentir na· História da Capitania de Goiás pois, 
apesar de sofrer .O estigma ·da_ sua· raça, considerada bastarda, 
e. de sentir as dificuldades de adaptação a uma cultura alieníge
na, ·o silvícola, grosso modo, · gradativamente nela se mescla, so
bretudo pela miscigenação. Em última análise, esta mestiçagem 
foi a responsável pela sobrevivência do sangue indígena, perpe
tuado através de seus descendentes, no quadro étnico brasileiro. 

' 
Contudo, a preservação· dos silvícolas não foi resultante do seu 
aldeamento, mas sobretudo do seu progressivo afastamento dos 
focos populacionais. . 

· Enquanto que no quadro histórico de São Paulo a política 
indigenista, pautada no · aldeamento do silvícola, r~vestiu-se de 
características positivas, conforme assertiva de Pasquale. Petrone, 
"os aldeamentos paulistas caracteri;zaram-se pela antigüidade e 
pela continuidade de sua existência. Definidos entre meados do 
século XVI existiram ininterruptamente embora conhecendo 
períodos de acc;ntuada decadência, até ás primeiras décadas do 
século XIX" (1 ). Em Goiás, os . atdeamentos não s6 revestiram-~e 
de caiáte.r efê.mero, como falharam à sua função primordial, qual 
seja, .. à da preservação do índio, dessa forma não atendendo a 
seus objetivos maiores. 

1 - PETRONE, Pasquale .- ~$Aldeamentos Paulistas e sua 
função na valorização da região paulista - Tese de Livre
Docência apresentada à · cadeira de Geografia Humana da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo __;_ São Paulo - 1964 - pág. 300. 
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Provisões, Correspondências e Contratos - ·t 748-1753 
·, 

Cartas da Corte para o · governo da Ca..; 
pit~ia, Alvarás e Cori~ratós de ·passa
gens dos rios: . 

Provisões, Alvarás e CartaS Régias - 1754-1759 ' 

Carta -da Corte em 25 de abril de 175 5 
ao Governador de Goiás mandando 
observar o Alvará sobre Casamentos 
. com índios. 
Carta· da Corte a . João Manuel de 

. Melo,· anexa a Dedução Cronológica e 
Analítica re.fer~nte aos Jesuítas. 
Carta da Corte para o Conde S. Miguel 
ordCQando que sé fizesse àjuste com .o 
Sêrtanista Antônio Gomes Leite. 
Carta da Corte para o Provedor ·da 
Real Fazenda da Capitania de Goyaz 
autorizando fazer despesas com Aldeias 
dos lndios. 

·Provisão e Alvarás - 17 54-17.71 

Instruções. de Thomé Joaquim da Corte 
Real a D. Antônio 'Rolim de Moura 
capitão g~neral de Mato Grosso em 
7 de junho de 1757 e 22 a 26 de agosto · 

· de 1758. 
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•• 
Correspondência - 1755-1763 · 

Correspondência · dos governadores D. 
Marcos de Noronha, Conde ·de S. Miguel 
e João Manuel de Melo. 

Correspon.dências Diversas- 1756-1777 
· Corre~pondência e documentos varia

dos, editais do governo do Conde de São 
Migue~ e João Manuel de Melo com 
autoridades diversas. 

Correspondências Diversas - 1756-1760 . 

' 

Correspondência · do Ouvido~ de Meia 
. Ponte . com o Governador da Capitania· 
Conde de 'São Miguel e do Governa
dor João Manuel ·de Melo para ·autori
dades diversas. 

Instruções - 1758-1778 
Contém: Instruções Reais do governador 
José de· Almeida Vasconc~llos. 

Cartas Régias- .1758 
Cartas da Corte para o governadQr 
João Mànuel de Melo e outras autori
dades. 

C~rtas para a Çorte-1758-1775 · 
Cartas para a Corte do governador 

· José de Almeid~ Vasconcellos de So
veral e Carvalho e outras autoridades 
diversas. 

Cartas para a Corte - 1-774-1777 
' Cartas para a Corte do governo de D. 

José . de ·_Almeida Vasconcellos. 

Po.rtarias do Governo - 1778-1-803 . 
Editais e Bandos - 1778-1797 · 
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• Editais e Bandos do Governo de D. 
Luís. da Cunha Menezes, . tenninaQ.do 
com um documento do governo de 
Mato Gro8$> sobre os emolumentos . dos 
oficiais da justiça. 

Provisões - 1798-1804 

Provisões variadas. 

Pacote Documentos Diversos - 1778-1782 

Carta à Corte de Antônio Moreira de 
Oliveira do Registro do Duro em 20 de 
agosto. de 177 5. 

Pacote Documentos Históricos Diversos -1761-1794 

Carta Régia de 77 de outubro ·de 1761 
- dirigida ao Sr.' João M~uel de Melo, 
governador e Capit,ão General da Capi-

. tania de Goiás. 
• 

Pacote Documentos - 1799-1809 

· Carta da Corte a Franeisco Mascare
nhas, Capitão· 9eneral da Capitania 

·. de Goiás em 6 de abril de 1804. 
Carta da Corte a João Manuel de 
Menezes em 29 de abril de 1799 re
ferente ao flagelo das Bexigas. 
Carta da Corte ao Governador Fran
cisco Mascarenhas referente a salá
rio de· índios em 18 de agosto de 
1803. 

Documentos Diversos - 1799 

Anônimo -
Instrução, Ordenações, Cartas Régias e 
~ortarias passadas por D. Rodrigo de 
Souza Coutinho e outros da Corte para 
o governador da Capitania. 

2 - DOCUMENTOS OFICIAIS PUBLICADOS 

Roteiro do Maranhão a Goiás pela Capitania do Piauí - MaBus
crito da Secretaria do Estado dos Negócios Ultramarinos. 
RIHGB - Vol: -97, pág. 60. 

- Bandos e Portarias de Rodrigo Cezar de Menezes. 
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- Documentos Interessantes JKITª ·a História e Costumes de São 
Paulo. 

- Publicação Oficial do Archivo do Estado de São Paulo -
vol. 12 - São Paulo - 1895. 

- Carta de D. Francisco ~is .Mascarenhas a Fernando Dei-. 
gado de Castilho em novembro de 1709 - RIHGB - vol. 5 
- Rio de Janeiro - 1855. 

- Correspondên.cia dos Governadores da Capitania de Goiás 
com Diversa - 1756-1806 - RIHGB - tomo 84 - Rio 
de Janeiro - 1918. 

. . ' . ' 

- Carta do Padre Antônio Vieira para El-Rei Nosso, Senhor 
• sobre as missões do Ceará, do Maranhão, do Pará e do 

grande Rio Amazonas - RIHGB - tomo 4 - Rio de Ja
neiro - 1 a42. 

- Correspondência Oficial da Corte de Portugal com os vice
reis do Brasil - 1766-1768 - RIHGB - vol. 33 - Rio 
de Janefro - . Imprensa Nacional - 1927. 

- CASTRO, Martinho de Mello e - Instruções para o Visconde 
de Barbacena - RIHGB - vol. 6 - Rio de Janeiro. 

-.- CASTRO, Martinh~ de Mello e - Instruções a Luís de Vas
concelos, acerca do Governo do Brasil- RIHGB - tomo 25 
- Rio de Janeiro. 

- Carta a D. Marcos de Noronha - Publicada na Revista 
Província 'de Goyaz - Ano II - n.0 1 - Goiânia - 1968 
- Pelo Padre Luís Palacim . com comentários. 

- Cartas do Sr. Luís da Cunha Menezes - Governador e Ca-
pitão General de Goyazes em 1778-1779 - Documentos Inte
ressantes para a História e Costumes de São Paulo - vol. 17 
- Archivo do Estado de São Paulo - Publicação Oficial 
- 1895 - São Paulo - Tipografia Paulist~. 

- Documentos relativos à criação, extinção e desmembramento 
das capitanias de que resultou São Paulo como circunscri
ção política do Brasil, ou respeitantes à sua extens~o juris
dicional e às suas questões de limites, peças históricas essas 
e existentes todas no Arquivo Nacional e copiadas, coligadas 
e anotadàs de ordem do governo do Estado - Documentos 
Interessantes para a História e Costumes de São P~ulo -
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vol. 4 7 - Arquivo do Estado de São Paulo - São Paulo 
- 1929. 

- Documentos Officiais n.0 1 - RIHGB - tomo 7 __.:.Rio de - ' 
hnciro. · 

- Pro.visão Régia - Separando de São Paulo a Ilha de Santa 
Catarina e o Rio Grande de São Pedro e unindo-os ao Rio 
de Janeiro, e mandando informar sobre a separação entre 
Go~ás e São Paulo - de 11 de agosto de 1738 - Docum~n
tos Interessantes para a Hirtória e Costumes de São P(/Ulo -
vol. 4 7 - Arquivo do Estado de São Paulo - Sã~ Paulo 
- 1929. 

- Provisão Régia - pedindo informação sobre a divisão entre 
o Governo .da .Marinha e o de São Paulo e sobre se convinha 
a separação d~ ·Goiás - em 11 de agosto de 1738 - Do
cumentos Interessantes para a História e Costumes de São 
Paulo - vol. 47 - São Paulo - 1929. 

- Regimento que Íevou o Capitão Bartolomeu Bueno da Silva 
dado por Rodrigo Cezar de Menezes em 30 de junho de 1822. 
Documentos Interessantes para a História e Costumes de São 
Paulo. Publicação Oficial do Archivo do Estado de São Paulo 
- vol. .12 - São Pa~lo - 1895. 

- .Regimento de Tom~ de Souza - História Administrativa do 
Brasil - 2.ª edição. - D.A.S.P. - Serviços de Documen

. tação - 1966. 

- Regimento de Roque Barreto - em 1678 - RIHGB - vol. 
5 - Rio de Janeiro - 1885 - As modificações feitas neste 
Regimento por Manuel A. de Souza, acham-se publicadas em 
Documentos Históricos - vol. 6 e 7. 

- Subsídios para a Hist6ri8 da Capitania de Goiás - RIHGB 
- tomo 84 - Rio de Janeiro - 1918. · 

3 -=- MEMôRIAS, RELATOS E DESCRIÇÕES DE 
VIAJANTES 

- ANDREONI, João Antônio - Cultura e Opul2ncia do Brasil 
por suas Drogas e Minas - Companhia Melhoramentos de 
São Paulo - São · Paulo - 1923. 
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- ANôNIMO __:_ Breve reflexão sobre o meio eficaz de se re· · 
mediar a decadência da Capitania de Goiás - Revist~ do 
Instituto Hist6rico e Geográfico Brasileiro - tomo 44 -
parte 1 - Rio de Janeiro - 1892. · 

- ANôNIMO - Informação ·do Estado do Brasil e suas neces
sidades - RIHGB - tomo 25 - Rio de Janeiro - 1862. 

- BARATA, Francisco José Rodrigues - Memória em que 
se mostram algumas providências tendentes · ao melhoramento 
da agricultura e comércio da Capitania de Goiás, escrita e 
dedicada ao Conde de Linhares. Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro - tomo 2 - Rio de Janeiro - 1848. 

- BARRETÇ), Domingos Alves Branco Muniz - Plano sobre 
a civilização dos lndios do Brasil - RIHGB - tomo 19 -
Rio de I aneiro. 

- BARBOSA, J. da · C. Programa - Qual seria hoje o me
lhor sistema de coloniz.ar os índios estranhos em nossos ser
tões; se fundado principalmente na propagação do cristianis
mo ou se outro do qual se · esperem melhores resultados do 
que os actuais - RIHGB - vol. 2 - Rio de Janeiro. 

- CASTELNAU, Francis Comte de - Expedição às Regiões 
Centrais da América do Sul - Trad. de Oliveira M. de 
Oliveira Pinto - São Pa~lo - Comp. · Ed. Nacional -
1940. 

- CARDIM, Fernão - Tratado da Terra e Gente do Brasil 
-.:.. Introdução e notas de Rodolfo Garcia - Editora Nacional 
- São Paulo - 1939. 

- FERREIRA, João de Souza - Anlérica abreviada - suas 
notícias, seus naturais e em particular o Maranhão, títulos, 
contendas e instruções à sua conservação e aumento Jl)ui 
úteis - RIHGB - vol. 57. 

- GOMES, Vicente Ferreira - Itinerário da P~lma em Goyaz 
à cidade de Belém do Pará - RJHGB - tomo 25 - Rio 
de Janeiro - 1862. 

- GANDAVO, Pero de Magalhães - Tratado da · Província 
do Brasil - Instituto Nacional do Livro - Ministério da 
Educação e Cultura - 1965. 
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- MAGALHÃES, José Vieira Couto de - Viagem ao Ara
guaia - 6. ª edição - São Paulo - Comp. Ed. Nacional -
1957. 

- MATOS, Raimundo José da Cunha - Corogtafia Histórica 
da Província de Goiás - RIHGB - tomo 37 - pág. 430 
a 510 e· 38 - pág. 5 a 149. 

- MAGALHÃES, José Vieira Couto de - Mem6ria sobre 
Colônias Militares Nacionais e Indígenas - Rio de Janeiro 
- Typographia ·da Reforma - 1875. 
. 

- POHL, João Emanuel...:_ Vi~gem no interior do Brasil em:. 
preendida· nos anos de 1817 a 1821 - Tradução do Institu
to Nacional do Livro da edição de Viena.....:.... 1837 -:-- Minis
tério da Educação e· Saúde - Rio de Janeiro - 1951 -
tomo 1 e 2. 

- REAL, Thomas de SOuza Vila - Viagem de Thomaz de 
Souza Vila Real pelos rios Tocantins, Araguaia e Vermelho 
- RIHGB - tomo 11 - 1845. · 

- SAINT-HILAIRE, Auguste de· - Viagem. às Náscentes do Rio 
São Francisco e pela Província de Goiás · - . tomo 1 e 2 -
T~ad. de Clabo Ribeiro de Bessa - São Paulo - Comp. 
Ed. Nacional - 1944. 

- SOUZA, Luís Antônio da Silva e - O .Descobrimento da 
Capitania de Goiás - Gpverno, População e Coisas mais 
Notáveis - Publicação da UFG - 1967 - Goiânia. 

- SOUZA, Luís · Antônio da Silva e :__ Memória na Estatística 
da Província de Goyaz - Revista Goiana de Hist6ria - Ano 
I - vol. 1 - n.0 1 - Goiânia, 1971. 

- V ARNHAGEN - Inf9rmação do Brasil e de suas capitanias 
- 1584 - RIHGB - tomo 2 - Rio de Janeiro.-

4 - PERiôDICOS 

- Correio Oficial - 1877 - Ano XI - Goyaz. 

Província de Goyaz, Goya:r.. 

Matutino Meiapontense - Goyaz - ·1833 

O Popular - Goiânia - 1965 
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S - CARTAS E MAPAS 

5. 1 . - Manuscritos 

A - Mapoteca do Arquivo Nacional 773.5 - 14 -
Carta da Província de Goyaz organizada pelo 
Capitão General D'. Engenheiros Joaquim R. de· 
M. Jardim em 1874. 

B - Mapoteca do Ministério das Relações Exteriores 
1778. Carta da Capitania de Goyaz levantada 
pelo sargento Thomás de Souza em 1778. 

S. 2. - Impressos 
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- Estado de Goyaz - Anexo à obra do Visconde de 
Taunay - Goyaz - São Paulo - 1931. 

- Mapas dos lndios Cherente e Chavantes da nova 
Povoação de Tereza Cristina no Rio Tocantins e 
dos lndios Chara6s da aldeia de Pedro Afonso nas 
margens do mesmo rio, ao norte da Província de 
Goiás. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
. 

Carta da Corte para o Conde dos. Arcos:-- D. Marcos de 
N~ronha - em '23 de· maio de 1753. Refere-se.· aos aldea~· 
mentos e ao clero. Manuscrito do SDEGO - Livro:. Cor-, 
respondência Provisões e Contratos - 1748-1753 - págs. 
313-314. . 

II.mo. e Exm.0 Sõ.or. 
' 

R~cebi_ as Cartas de V. Exa. que sendo prezentes a S. Mages
tade, ficou sumamente satisfeito d·o cuidado, . zelo, e intelligencia 
e actividade com que V. Exa. se tem empregado no Réal Serviço 
desse _governo, e confia de V. Exa. com a sua experiencia, cuide 
em acautelar os dêscaminhos, sem embargo das grandes distancias, 
e differentes caminhos, que V. Exa., pondera em alguás das suas 
Cartas. 

Como V. Exa. diz que se podem remediar muitos descá
minhos, fazendas huã cllsa mais de Fundição para que ·com mai$ 
facilidade os Povos distantes possam fundir o seu ouro, vista a 
quantidade de dias, que necessitam para poderem chegar à e~a 
casa de Fundição, e os grandes perigos a . ·que se expõem pelas 
terríveis passagens de Rios, que são impraticáveis de In~erno· 

·' 
porém ao mesmo tempo pondera V. Exa. a pouco rendimento 
que há na Provedoria desse Governo, e que os Mineiros se acham 
·muito atenuados pela falta de ouro, que experimentam, como 
também pela vexação que lhes fazem os seus credores, será multi
plicar despesas, mas S. Magestade conhecendo o zelo com que 

.175 



V. Exa. cuida nos interesses da_ sua Real Fazenda, e querendo 
também acodir ao comodo dos seus vassalos deixa inteiramente 
ao arbitrio de-V. Exa. o estabelecimento de sua Real Fazenda e 
querendo também acordir ao comodo dos seus vassalos deix~ intej
ramente ·ao arbitrio de V .. Exa. o estabelecimento . da Casa .de 
·Fundição, send9 em terra onde· ~aja Ministro de_ qu~m ---V. Exa. 
faça bom conceito, pedindo ae> Govei:iio, e Provedoria do Ri<> -de 
Janeiro, Fundi~or ~ Ensaiador." 

Quanto as queixas dos Mineiros suponho que já se acharão 
remessa da ( .... ) (apagado· do documento) passado, que· baixou 

' o Conselho Ultramarino em que . s.~ Magestade foi servido faier 
male · a· todos os Mineiro~, . que· tivessem trinta Escravos, e dai 
para cima, que não pudessem _ser executados nos. dit~ Escravos, 
nem na Fabrica do, seu Trato; é · que os credores s6 poderiam 
fazer execuções em outros bens, e . na terça parte do lucro das 

. . 

mesmas Minas. 
Pelo Conselho chegara a notícia de V. Exa. o que sua Mages

tade resolveu a respeito de se Aldearem 1ndios,_ e de · os catequisar 
com suavidade e brandura, e pelo que respeita · a quem os instrua 
na Doutrina Cristã, e os Civilize, or~ena s~. Magestade ql!e V. Exa., 

· escolha quem lhe parecer, evitando quanto puder Regulares, por
que estes . se querem fazer senhores ·d°' 1~dios, e também das 
Aldeias, como foi presente ao mesmo Sõor eµi Carla do Bispo 
de S. ·Paulo, porque nem a ele querem reconhecer, para paroquia-· 
rem os 1ndios; e nestes termos procurará V. Exa. clerigos de 
quem tenha boas informações do procedim para qu~ os instruam 
na Doutrina, e na língua Portuguesa, e que . os ensinem a ler, e 
escrever os que forem capa_zes disso. Acresce também para evitar 
Regulares ser esse País cheio de minas, onde não ·convem se 
estabeleçam; e o ano passado baixou Decreto ao Conferencista 
para se faierem sair todos os que houvesse nas terras Minerais. 
Não' responde com individuação as mais Cartas de V., Exa. porque 
as matérias, que nelas se continham todas vão resolutas em 
consultas do Conselho e por ele se expediram as ordens a V. Exa. 
Deos guie a V. Exa. a 23 de maio de 1753. 

Diogo de Ma. Corte Real 

Sr. Conde dos Arcos. 
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ANEXO II 

Edital para todos os habitantes da Aldeia da Formiga obede
cerem aos mandatos do superior da Aldeia - V. Boa de 
Goyas aos 6 dias do mês de abril de 1730 ·- Luís da Cunha 

·Menezes - Manuscrito do SDEGO ·- livro Editais e Bandos 
- 1778-1797 - págs. 7v. e 8. 

Por quanto sendo eu informado de ( ... ) (ilegível) de Aldeya 
ou Missão denominada da Formiga povoada de hum grande n.º 
de habitantes, não só nacionais do mato más também nascidos na 
mesma Missão degenerando_ algumas famílias com o tempo ·e 

· qualidade e dos Pais de seu primeiro ser por terem produzido 
pessoas de diferentes condição em que vuigarmente chamam misti
ços, bastardos, mamelucos e outros nomes próprios com que pelo 
estilo dos pais se diferença a sua qualidade. E por que me consta 
que estes erradam se ~rsuadem que não devem ao Regente de 
cada Missão· a mesma obediência e respeito· imposta aos índios. 
Sou servido declarar-lhes o seguinte. Que toda a pessoa de qual
~uer qualidade que seja que se achar de assistência na ·referida 
Aldeya, ou Missão deve reconhecer que seu Superior ou sujeito 
que por mim e pelo meu sucessor for nomeado, encarregado da 
Regência dela, na mesma forma se pratica com os índios nacionais 
do mato sem diminuição Óu alteração alguma, e como seus 
subditos, e executarem com a maior prontidão tudo quanto pelo 
dº Regente lhes for ordenado sem pretexto algum . descura, pena 
de serem castigados por desobedientes revoltores, e prejudiciais a · 
conservação da mesma Aldeia. Que todos igua_lam devem sujeita
rem-se a civilização Doutrina e bons costumes, que pelo mesmo 
Regente, e pelo Reverendo Vigário Missionário lhe for insinada, 
pois .que as ordens de sua Magestade promulgadas sobre o estabe
lecimento das Aldeyas, não fazem menção, nem diferença da 
qualidade das pessoas e se dirigem sem excessão a benefº de todos 
os habitantes que nela residirem. Que as mulheres casadas e 
solteiras que tiverem filhos, devem quando estes nascerem darem 
parte ao Regente para fazer assunto do dia do seu nascimento e 
incluilos na lista que todos os anos deve remeter a esta secretaria, 
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com declaração dos mortos e nascidos para me ser apresentada e 
em ser Sciente do número da sua população e da mesma. sorte 
farão Sciente ao R. Vigário para este saber se o fizeram baµzar 
dentro do tempd que. determina a constituição do Bispado que 
em tudo o que for servido e utilidade da Aldeia devem todos 
igualmente trabalhar sem diferença dos índios do mato, e dos . 
nacionais das Aldeias. Que logo que se publicar este Edital fique 
( . .. ) (ilegível) José (. ·, . ) (ilegível) aquem os índios nomearão 
para seu Cabo, pais que o não podem a seu arbítrio fazer ~ 
obedecer em tudo ao Regente por mim nomeàdo. · 

Que as cazas se ,há de .ficarem e se forem construindo de 
·novo devem ser de boa madeira, ·falquejada, e arrumada para assim · 
se ir. estabelecendo uma agradável povoação. Que devem todos os 
anos cuidarem em fazer suas roças não só para plantarem suas 
roças, digo para plantarem milho, e feijão, mas também toda a 
qualidade de planta, fazerem horta, criarem porcos ém chiqueiros, 
galinhas, tudo o mais que permite o Pais para viverem em abundª 
co~ suas famílias e ·terem que vender para se utilizarem do seu 
produto. Que devem plantar algodão para as mulheres fiarem e 
terem passo para se vestirem, sem· a despesa de comprarem. Que 
todo aquele que introduzir uzo · do aguardente na Aldeia seja 
castigado no Tronco e se continuar se me dê parte para ser 
exterminado para paragem remota como prejudicial .aos ( .. . ) 
(ilegível). E por que todas ~tas exposições são úteis ao estabele
cimento da Aldeia; mando ao Regente dela as faÇa por ordem 
publicar a som de Caixa, e quando haja algum qu~ lhe nãQ obedeça 
e os aconselho aos mais para isso me dará parte para ser ~astigado 

· conforme a. sua culpa, no que será compreendida toda à qualidade 
de pessoa. E para que deste fiquem todos Scientes mandei lavrar 
este- Edital que sendo por miin assinado e selado com o sinete 
dem8s Armas, se cumprirá intra como nele se contém; o qual será 
fixado no lugar mais público, · sendo assinado, Registrado nos livros 
desta Secretaria ·e no que ná da Missão serve de Registro das 
ordens expedidas para ste Governo. Dado em V. Boa de Goyaz 
aos 6 dias do mês de abril de 1780 - Secretário Antônio Pinto 
de Castro a fez escrever - Luís da Cunha Menezes - lugar 
do selo. 
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ANEXO III 

Carta do Capitão General da Capitania de Goiás,- Dom 
Marcos de Noronha ao Rei, em 1 O de fevereiro de 17 51 
sobre hostilidades do gentio. 
Manuscrito do SDEGO - Livro 192 - págs. 50-51. 

Os moradores dos Arraiais da Natividade Remédios Tei:ras 
Novas e Ribeira do Paraná metem representado a grande cons
ternação em que os tem ·posto o gentio Acroá que vive naqueles 

· sertões e não cessa de fazer-lhe. as maiores hostilidades, matando 
brancos e negros, destruindo as terras comendo-lhe os gad~s, e 
ultim~mente para com ay comodidade poderem continuar os seus 
insultos, tem tomadó a resolução de furtar os cavalos que andam 
no campo, e montando-se nelles entram nas Fazendas de gado em 
que tem feito grande destroço, a~im pello muito que vão matando, 
como também pel~ grande qu-antidade · que tem conduzido para 
as suas Aldeias e delle se sustentarem. 

Em 24 de abril do ano de 1735 no sertão de Gilbse meteu 
de paz Antônio Gomes Leyte - E uma nação destas para o que 
precederão · algumas capitulações feytas pello mesmo Antônio 
Gomes Leyte em nome de V. Magestade e pello cassique ao 
Governador do gentio em seu nome e de toda a sua nasção. Estas 
capitulaçõens se aignarão em 12 de maio do mesmo anno, e 
he certo q .o gentio a observou da 'sua parte algum tempo, o 
que porem não suceder da parte dos brancos porq pertendo de 
aldealos e tendo elles descido das suas terras para este fim, e 
não tendo Antônio Gomes Leyte os meios necessários para poder 
conservar e pedindo aos Povos e ao governador que então. era 
desta Capitania de nenhuma parte se lhe acodiu tomo\1 a ir o 
gentio para o Mato, havendo esperimentado dos brancos todo 
o mal que lhe poderão fazer, porque além da grande quantidade 
que lhe matarão, procederão a captivarlhe ·seus filhos, .mulheres 
e parentes. Não só neste Governo, mas também no de P~rnam
buco e Maranhão foram muito mal tratados os mesmos gentios, 
porque nos últimos meses do anno de 1747 alguns certanistas 
ambiociosos de captiveyros, derão huma furioza guerra, e alem 
da grande quantidade de mortos que houver, foy muito mayor o 
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nº de éaptivos. Que esta guerra foy injustamente feyta não pode 
entrar em duvida porq nem foy em necessaria deffesa dos mora
dores nem para ella procederão ·ordens de V. M.agest. Os gentios 
em vingança do que lhe tem feyto, ntrarão a fazer mais ferozmente 
as suas hostilidades e hoje estão não só em grande desconfiança 
dos brancos, may com grande Amor e Receyo de q. estes os .. . 
para os matarem em. satisfação do que elles tem feyto. Chegando 
eu a este Governo e mo anno 1749, e constadome certamente a 
consternação em que estão os Povos que fícão ao Norte desta· . 
Vila, mandey chamar ao mesmo António Go~es Leyte-'que an~~
cedentemente tinha aldeado este gentio e evitarem tantas hostili
dades e poderem lograr aquelles moradores o socego. e que estaçQ . 
que necessitão. A sentamos que visto as ordens de V. Mages.tade 
prohibirem o poderce fazer guerra offensiva,_ se . devia tentar nova
mente ·procurar aldealos. Esta Comissão dey ao mesmo Antónip 
Gomes Leyte como pessoa pratica daquelle Paiz, o que tem grande 
conhecimento dos mesmos gentios, e ·para que podeceter éom 
sucesso, e sereos às pessoas mais principaes d~que1les Arayaes 
para que àtodos contribuicem, para este com fim entregando 
todos os lndios que a titulo de administrados tinhão -em seu poder 
com os quais se entraria a dar principio a formar huma Aldea, 
para q esta estivesse já estabelecida, em ser alçleado, e que como 

. o Ouvidor estava para passar àquelles mesmos Arayaes em 
CorreyÇão, ouvindo os moradores com elles se· ajustarião os meyos 
may prop0rcionados para a quietação e socego publicas, e do q 
se ajustace se me daria parte pª assim haver por bem, o que 
Entretanto se mandace propor· ao gentio se queirão meterce de 
paz, prometendoce-lhe o ser tratado com muita civilidade o que 
se lle d·arião terras, pª os dirigirem o que nem elles, ·nem seus 
parentes ficarão sogeytos a nenhuma Ley de captiveyro. Em 20 
de julho do anno de 1750 despediu António Gomes Leyte do 
Arrayal de Natividade dou$ lndios para q estes fossem ao certão 
propor ao gentio se queria ser Alde~do e fazer-lhe todas as 
promessas de serem bem tratados em Agosto do mesmo anno 
voltóu hum destes .lndios, dizendo que os gentios andavão muito 
espalhado e que a outro Indio comq tinha sabido, mandava aelle 
para c·ertificar 'ao branco que não tinh fogido, e que se? depois 
das agoas poderia voltar com a resposta fo~am athé do primeiro 
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de Dezembro ainda não tinha trazido, antes coma a nota de 
que no Ribr8 do Paraná, tinhão os. brancos atacado huma pequena 
Aldea de gentio contra os que captivarão fora hum delles o 
mesmo Indio que se tinha mandado ao . certão para reduzir seus 
parentes. 

Esta nota se mandou logo examinar pª delle darem as provi
dencias necessarias e posto que se p.resuma ser falça ainda se 
não pude· saber com certesa aplicalde por não te~m voltado os 
portadores ~· foram fazer esta averiguação. 
Pello cap da Carta q. me Escreveo o Ouvidor a esta respeito 
que remete por Copia, será presente a V. Magde que a elle lhe 
parece ser mt difficultoso que elle se queyra sugeytar a ser 
atacado, e a viverem em paz ~m os brancos; sem q. primeiro 
semande as su-as. Aldeyas hum corpo de gente que possa resistir 
a· qualquer movimento que elles queyrão fazer, pª q. obrigados 
deste ·temor tomem a sua ultima determinação para com esta 
dar conta a V. Magestade, e que entertanto se dece licença àquelles 
Povos para poderem ajustar alguma pessoa capaz e a sua satisfa
ção pª q. esta situação com algum corpo de gente na parte q. 
julgacem mais comoda pª os puederem deffender dos insúltos do 
mesmo gentio~ o que os mesmos Povos es~ão promptos a pagar a. 
quem os ajudar a fazer esta diligª digo ·esta deffensiva . 
Posto q. a consternação em q. estão aquelles moradores pecie 
Romedio prompto, e toda a demora he muito prejudicial, contudo 
eu me não posso acomodar como primeiro arbitrio que propoem 
o Ouvidor na sua carta, porq este reduzido a pratica, Encontra 
as Ordens de V. Magestade, em que mesmo hide fazer guerra 
offensiva aos gentios sem expressa ordem sua, e ainda a q. se·· 
queyra persuadir q. a principal intenção com q. se havia mandar 
este corpo de gente, era para q. obrigado deste temor se quisece 
Aldear, sempre tenho por infalível q. buscando-os os brancos 
nas suas Aldeyas, haja de se seguir a da guerra, e principalmente 
estando elles tão desconfiados, que nem todos os meyos da suavi
dade irão tão poderozos que bastacem pª V. persuadir, a que os 
nas procurão pª os matar, como elles Entendem, e muito mais 
se confirmarão nesta Errada imaginação, applicandocelhe meyos 
tão violen~os, dos. quais eu não usarey, se não por expreça ordem 
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de V. Magestade ou sendo servido mandar revogar, todos os ante
cedentes, m q. se prohiba o fazer guerra offensiva. 
Em q. dos segdos arbitrios ç. propoem o mestno Ouvidor de 
se conceder aos Povos o pederem ajustarce com pessoa q. os 
deffenda pareceme muito bem, porque vem ·a ser o mesmo que 
se ajustou por ordem d V. Magestade com o Coronel Antonio 
Pires de Carujos pª conter as hostilidades que fazia o gentio 
Cayap6 no caminho de Sam Paulo pª estas minas. Logo entro 
na diligª de ver se posso reduzir a pratica este mesmo arbitrio, 
porem reconheço que as difficuldades que se oppoem são quase 
invencíveis,. porem vejo j. s necessita de hum corpo de duzentos 

homens a quem se deve asistir com todas as moniçoens necessá
rias de boca e. guerra, Alem disto com algum soldo competente, 
o q. tudo faz huma despeza grande. Quem o hade fazer os mora
dores daquelles destritos he impossivel porque não tem com q. 
e ainda q. o prometão, em constrangendo a que paguem, andem 
querer antes perderas Fazendas a largar aquelle Paiz, do q. sogey
taremoe a tal. 
A Fazenda de V. Magestade que deve contnõuir pª tudo o que 
for socego, e quietação dos seus vassalos, esta em tão deploravel 
estado nesta capitania que não temos meios que baste pª poder 
satisfazer as despesas a que esta aplicada. Qual seja o ultimo 
remedio, s6 V. Magestade o poderá determinar. 
A mim pareceme que o meio hé vir de Cuyaba algum serta
nista daquelles que tem grande nº de gentio manso, pª que este 
convidado de algumas mercês q. V. Magestade lhe queyra fazer, 
le queira situar no citio que parecer mais comodo e deffender 
ainvasão do gentio. _ 
A experiência tem mostrado que a fazer guerra a gentio bravo 
deve ser com gentio manso, porq estes estãó acostumados a sofrer 

as calamidades do certão, a q. se não sogeytão nem podem 
sogeytar brancos sendo tão bem de grande ponderação que gentio 
com gentio briga com armas iguais, o q. não sucede com os 
brancos, porq estes não uzão senão das armas de fogo, e como 
naquellas campanhas são muito os rios e he perciso passalos 
anado, as mesmas armas lhe servem mais de embaraço q. de 
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deffeza. V. Magestade mandará o q. for servido Vª Boa de Goyaz 
10 de Fever. de 1751. 

Dom Marcos de Noronha 

ANEXO IV 

Instrução que V. Magestade há por bem ordenar a João 
Manuel de Melo Governador e Capitão General da Capitania 
de Goyaz, para se conduzir no referido govêrno na forma 
nela declarada. 
Manuscrito do SDEGO - Livro de Provisões e Alvarás 
1754-1771 - págs. 298-299. 

João Manuel de Melo, Gove~ador e Capitão General da Ca
pitania de Goyaz, Amigo. Eu El Rey vos envio muito saudar. 
Sendo há muitos ann's notorio destes Reinos o interesse, e o 
augmento, que a minha Coroa, e o Bem Commum delles, pode 
multar de se estabelecer a dita Capitania sobre os sólidos prin
cipios da Religião, e dilatação da · Santa Fé Catholica, que faz 
o meu primeiro objecto; da Civilização dos muitos racionaies 
silvestres, com que a Divina Omnipotência enriquece o Sertão 
do Brasil em hum · numere competente para o fazer feliz, e 
opulento; da Agricultura, que com hum tão consideravel numero 
de homens Eaveria feito hum importantissimo progresso, se por 
opportunos meyos os houvessem reduzido a serem sociáveis; e 
do Comércio, que ·também haveria crescido a mesma proporção, 

. se para elle florescer, se houvesse estabelecido Povoaçoens civis 
e decorozas. Todas stas boas disposições não obstantes, se .acha 
a ref crida Capitania ainda em hua rudez quasi igual a em que foi 
achada nos principios da sua fundação; porque havendose trans
gredido as leys Divinas, e ·Humanas quanto aos Indios naturaes 
habitantes della, para os fazerem Escravos, e tratarem como se 
fossem feras; e observandose muito mal as referidas Leys ainda 
quanto aos Reinicolas adventicios nãs mesmas terras barbaras e _ 
incultas; tem degenerado em guerras e discórdias entre huns, e 
os outros, o que devia ser Sociedade Civil, e caridade Christã 
entre todos; para que da harmonia destas necessarias virtudes 
resultasse o Serviço de Deos, e meu, e o Bem Commum dos 
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referidos Povos. E tendo resoluto, mediante a. Divina graça, 
ocorrer a tão extremosas necessidade~ Espirituais, e Políticas, 
por todos os opportunos meyos; que a minha Real Providência 
me pode inspirar. E confiando de vos, que desempenhareis com 
o zelo e fidelidade, que de vós espero, tudo o de que vos ncarregar 
aos ditos respeitos. Houve pQr bem nomearvos para o · Governo · 

· das ditas Capitanias e . ordenarvos, como por este ordeno, que, 
além do que achares dete!"1inado pelas minhas Leys, e Regimen-. 
tos, observeis com especial cuidado o que agora estabeleço nesta 
Secretissima Instrução que guardareis sem registro para o vosso 
particular governo pelos Parágrafos seguintes. 

. . 

· 1 - Pelas cópias inclusas das duas lnstrucçqens, q-qe mandei expe-
dir a Dom Antonio Rolim de Moura nas datas de vinte e dous, e 
vinte e seis de Agosto próximo precedente, e dos Papeis~ que as 
acompanharão; . vereis com toda a distinção e clareza, que além 
dos interesses da Religião, e do &tado, que frizo acima indica
dos; ocorra presentemente a extremósa necessidade, em que me 
acho constituído de defender toda ·a Fronteira dos meus Dominios 
do Brasil e em especial deste do- que vos encarrego, do ambicio
síssimo e vasti~imo projecto, que os · Religiosos J esuitas haviam 
formado e em grande parte executado para usurparem pelo centro 
dos sertões não menos; do que toda a América Meridional; de 
sorte que dentro em dez annos de tempo se farião inaccessíveis, 
e superiores: a todas as Potenciais da Europa; se intentassem em 
causa commua expugnallo. 
II - · Para desconcertar, e desvanecer pois aquelle clandestino 
projecto de iniquidade, e de rebilião, estabeleci o systeina indicado 
nas referidas Instrucçoens enindo contra as invasoens dos ditos 
Religiosos os tres governos do Grão Pará, do Mato Grosso, e 
de Goyaz; para que animando-se cada hum delles das mais 
vigorosas ~orças, que as suas facuÍdades puderem permiti-lhes; e 
cooperando todos em causa commum, com o mesmo objecto de 
resistirem a aquella clandestina potencia Eclesiastica até a debella
rem; não só defenda e re~rve cada hum dos Governo~ a sua 
respectiva Fronteira; mas também se prestam ao mesmo tempo 
huns aos outros recíprocos soCQrros dentro dos limites da sua 
possibilidade, quando as urgencias e as instancias mutuas assim 
o requererem. 
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III - Nesta certeza vereis bem, que pelo que vos toca, devereis 
sempre obrar em tudo, e por tudo, no espírito, e na conformidade 
das ditas Instrucçoens as quaes indo assignadas por Tomé Joaquim 
da Costa Corte Real, do meu Conselho e Secretário de Estado da 
Marinha, e Dominios Ultramarinos, observareis como desta, e 
como se neHa fossem insertas. Conduzindovos pelos mesmos 
princípios pelas ordens, em tudo o que forem aplicaveis e o vosso 
Governo; assim pelo que pertence a Civilização e Redução dos 
Indios a Povoaçoens úteis, e decorozas; como pelo que toca a 
seguranÇa das Fronteir~, e opPosição e destruição de todos. os 
inimigos, que nella fizerem hostilidades, . ou ameaçarem perigo. E 
cumprindo todas as Ordens, que nas mesmas Instrucçoens dizem 
respeito aos s.ocorros do Governo de Mato-Grosso, em tudo, ·O 

que a possibilidade o puder permitir. 
IV_ - Hum dos mais uteis auxílios, que podeis dar ao dito Gover- · 
no, he o da execução do ,.Parágrafo XVII, da primeira das ditas 
Instrucções; fazendo p.ublicar as boas condiçoens, que te~ho conce
dido aos que se forem estabelecer no Mato-Grosso. Afim· ãe 
que os Mineiros, que ao Arraial da Meya Ponte, e outros seme .. _ 
Ihantes; não tiverem lavr-as abertas, onde se fazem tão indispensá
velmente necessários. Para o que e os poderei ~ervir de Diogo de 
Gouvea Ozório, que nesta Frota passa ao Goyaz, instruído -nestà 

. Conformidade, afim de· suggerir a conveniencia, q~e farão as 
Pessoas, que si transmigrarem para o referido governo de Mato
Grosso. 

V :- Para altrahires, aldeares e civilizares os Indios, fareis publi
car e observar inviolavelmente as tres Leys, e o Directório, que 
vão in~icadas no Parágrafo XVIil, da dita primeira InstrucçãQ:· 
Para o que vos mando entregar differentes .~xemplares das referi
das Leys, e Directório, para deste fazeres uzo em tudo o que for 
applicável a os Indios do vosso Território. · 

VI - Da mesma sorte observareis o conteudo nos Parágrafos 20.º, 
21.º, 22.º, 23.0

, 24.0 da dita Instrucção de vinte e dous de . 
Agosto proximo precedente, e nos Parágrafos 12.º, 13.0 , 14.º, 
15.º, 16.º e 17.0 da outra Instrucção, expedida a o dito Dom 
Antonio Rolim de Moura e~ sette de Julho do anno proximo 
passado; assim pelo que pertence a o modo de vos servires dos 
lndios Boror6s, que achares no vosso Districto; como a o estabe-
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lecimento de outro Terço auxiliar, que deveis procurar promover 
para segurança do vosso Governo domestico; defensa delle contra 
os inimigos externos, e offensa dos que vos atac~rem, ou infesta
rem as minhas Fronteiras~ ou seja insidiosa, ou descobertamente. 
VII - Os socorros, de que falla o Parágrafo XXV da dita 
primeira Carta Instructiva, devem ser efectivos; ainda quando 
seja necessário, que para os remetteres, hajão de sahir dos meus 
Reaes Quintos: Porque a tudo deve prevalecer a defesa, e segu
rança da importantissim.a Fronteira do Mato-Grosso. E assim o. 
mando ordenar ao Provedor da minha Real Fazenda. 
VIII - Com a mesma exatidão, e desteridade, Espero que obser
veis as úteis pro'Videncias, que mandei ordenar nos parágrafos 
XXX e XXXI da mesma Instrucção, em benefício dos Habitantes 
do Governo, de que vos tenho encarregado, e do solido, e perma
nente estabelecimento de tão úteis Colonias. 
IX - Ultimamente: Porque 'com grande desprazer meu, Fuy 
informado de que o Governador, a quem ides succeder abuzou 
da Confiança, que delle fiz, _preferindo torpes, e escandalozas 
conveniencias pecuniarias; a administração da Justiça, sem a qual 
não há Povo, que possa subsistir: E que mancomonado e associado 
com o atual Ouvidor, tem feito muitas, e muito reprehensiveis e 
escandalozas extorsões, que necessitarão a minha indefectível 
justiça a prover de opportuno, e efficaz remédio, os clamores 
daquelles Vassallos opprimidos, fazendo cessar nelles o escandalo 
que lhes rezultou de tantos, e tão inesperados attentados: Vos 
ordeno, que deis aos Ministros, que Eu encarregar das diligencias 
concernentes a este desagradavel neg6cio, todos os auxílios civis 
e militares, que por eles vos forem pedidos, e em todas e quantas 
vezes vo-lo requerem, sem a isso pores dúvida alguma. 
Escripta em Belém a dezessete de Outubro de mil setecentos e 

• • cinquenta ·e oito. 

Raynha 

ANEXO V 

Carta Régia de 18 de Agôsto de 1803, enviada a Dom 
Francisco Mascarenhas, Governador e Capitão General da 
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Capitania de Goiazes, determinando que se ponhão em 
devida e inteira observância a lei de 8 de maio de 1758. 
(Directório) 
Manuscrito do SDEGO - Pacote 1799-1809. 

Dom Francisco Mascarenhas, Governador e Capitão General da 
Capitania de Goiazes, Amigo Eu o Principe Regente vos envio 
muito saudar. Tendo-se verificado na minha Real Presença, que 
não obstante haver El Rei meu Senhor e Avô restituido pela 
lei de 8 de maio de 1758 aos Indios do Estado do Brasil, a 
liberdade das suas pessoas, bens e comércio, sem outra sujeição 
temporal que não fôsse, à que devei;n ter como vassalos, as leis 
destes .Reinos; e de haver por este -modo promovido a civilização 
e prosperidade e se ocupassem na cultura das terras que lhes 
fossem distribuídas, facilitando-lhes ao mesmo tempo a inestimável 
felicidade de , serem ilustrados com a luz do Evangelho se introdu
zido em algumas capitanias do mesmo estado, o abusivo costume 
de se obrigarem os Indios nelas residentes· a irem servir -pelo 
tenue jornal d quarenta réis por dia. Os Arrematantes dos Contra
tos dos Dizimos, na ocasião em que eles tem de recolher nos seus 
Armazens os generos pertencentes aos ditos Contratos, de que 
resultarão funestres consequências;_ pois que se os mesmo~ Indios 
se sugeitavão ao violento trabalho de transportarem às costas, e 
sem outros alguns auxilio por caminhos asperos e montanhosos, 
e na distância de cinco, seis e mais léguas os referidos gêneros, 
e Efeito vinhão a arruinar a sua saude, e desse modo caducava a 
População das Aldeias; e senão se sujeitavão, tinham de abando
nar receiosos do castigo as suas habitações procurando uns outt:as 

Capitanias, e buscando outros os sertões e Mata. E tomando eu 
na minha Real consideração um objecto tão digno dos Patemais 
cuidados, com que atendo ao bem de todos os meus vassalos, sou 
servido determinar a este respeito o seguinte: Primeiramente 
ordeno que a sobredita lei de 8 de maio de 1758, e todas as 
mais que nela se referem se ponhão em tod.a a sua devida e 
inteira observância e em consequência se prescreva o abusivo 
costume de obrigar os Indios ao trabalho da condução dos Gene
ros pertencentes aos Contratos dos . Dízimos; pois que estando os 
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mesmos lndios pelo benefício das citadas leis livres de toda a 
Escravidão e Captiveiro, era que se conservarão pelo espaço de 
quase dois séculos, não deve a respeito deles continuar a haver 
a coacção, com· que há tempos a esta parte tem sido tão estranha
mente oprimidos. E para que os arrematantes dos Contratos dos 
Dízimos não tornem jamais a solicitar o serviço que até agora 
lhes prestavam os mencionados lndios; Ordeno em segundo lugar 
que daqui em diante, nas Escrituras que -se lavrarem a respeito 
dos mesmos Contratos, se declare como cláusula e Condição 
expressa, que os Referidos Indios não poderão ser constrangidos 
a conduzir os efeitos que pertencerem a eles arrematantes em 
virtude daquelas Escrituras. Como porém é igualmente interes
sante dar Providências para evítar que os sobreditos arrematantes 
sofram incomodo na demora da Arrecadação e Cóbrança dos 
Generos e Efeitos, por se acharem isentos deste trabalho os Indios 
que até agora o faziam. Determino em terceiro lugar, Instaurando 
a legislação do Alvará com força de Lei de 7 de abril ~ de 1765, 

que daqui em diante se observe o que no m~mo Alvará se contém, 
e vem a. ser que todos os Contratos pertencentes dos Bens da 
Minha Real Coroa; e ordens se fação com a declaração e am
pliâção de que os Rendeiros só serão obrigados a pagar o preço 

dos seus Arrendamentos hum ano sobre outro em dois iguais, 
semestres do primeiro de julho, e último de dezembro do ano 
próximo seguinte. Com esta ampliação pois a respeito do tempo 
em que os Arrematantes ou Rendeiros devem entrar nos Cofres 
da· minha Real Fazenda. com o preço dos seus arrendamentos, 
fíca contrapezada a falta que dos mesmos arrenqamentos, em 
virtude da isenção de que devem gozar os Indios; e juntamente 
se lhes facilita maior prazo para verificarem quela conducção por 
outro qualquer modo. O que assim tereis entendido e fareis 
executar não obstante qualquer prática ou estilo em contrário, 
fazendo registi;ar e publicar esta minha Carta Régia para que 
chegue a notícia a todos. 

Palácio de Queluz, 18 de Agôsto de 1803. 

Principe 
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ANEXO .VI 

. DIRECTORIO 
QUE SE DEVE OBSERVAR NAS 

' . 

Povoaçoe~s dos lndios do }>ará, e Maranhão em quánto 
Sua Magestade · naõ mandar o contrario 

1 SENDO Sua Magestade servido pelo Alvará com força 
de Ley de 7 de Junho de 1755 abolir a administração Temporal, , 
que os Regulares exercitavaõ nos Indios das Alde.as deste Estado;· 
mandando-as governar pelos seus respectivos. Principáes, como 
estes pela lastimosa rusticidade, e ignora~cia, com que . até agora 
foraõ educados, naõ· tenhaõ a necessária· aptid_aõ, que se requer 
para que o Governo, sem que haja quem os possa· dirigir, propon
do-lhes naõ só os meios da civilidade, mas da conveniencia,. e 
persuadindo-lhes os próprios dictames da racionalidade, de que 
viviaõ privados, para que o referido Alvará tenha a sua devida 
execuçaõ, e se verifiquem as Reáis, e piissimas intençoens do dito 
Senhor, haverá . em cada huma das sobreditas Povoaçoens, em 
quanto os Indios naõ tiverem capacidade para se governarem, 
hum Director, que nomeará o Governador, e Capitão. General do 
Estado, o qual deve ser dotado de bons costumes, zelo prudência, 
verdade, sciencia da lingúa, e de todos os mais requisitos neces
sários para poder dirigir com acerto os referidos lndios debaixo 
das ordens, e determinàções seguintes, que inviolavelmente se 
obser:varáõ em quanto Sua Magestade o houver assim por bem, 
e ·naõ mandar o contrario. , 

2 Havendo o dito Senhor declarado no mencionado Alvará, . 
que os Indios existentes nas Aldeas, que passarem a · ser Villas, 
sejaõ governados no Temporal pelos Juii:es Ordinarios, Vereado
res, e mais Officiáes de Justiça; e das AI de as independentes das 
ditas Villas pelos seus r~spectivos Principáes: Como só ao Alto, 
e Soberano arbitrio do dito Senhor compete o dar jurisdicção 
ampliando-a, ou limitando-a como lhe parece justo, naõ poderáõ · 
os sobreditos Directores · em caso algum exercitar jurisdicçaõ 
coactiva nos Indios, mas unicamente a que pertence ao seu minis
terio, que he directiva; advertindo aos Juizes ·Ordinários, e aos 
Principáes, no caso de haver nelles alguma negligencia, ou 
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descuido, a indispensável obrigàçaõ, que tem por conta dos seus 
empregos, de castigar os delictos publicos com a severidade, que 
pedir a deformidade do insulto, e a circumstancia do escandalo; 
persuadindo-lhes, que na igualdade do premia, e do castigo, 
consiste o equilibrio da Justiça, e bom governo das Republicas. 
Vendo porém os Directores, que saõ infructuosas as suas adver
tencias, e que naõ basta a efficacia da sua direcção para que os 
ditos Juizes Ordinários, e Principáes, castiguem exemplarmente 
os culpados; para que naõ aconteça, como regularmente succede, 
que a dissimulaçaõ dos delictos pequenos seja a causa de se 
cõmetterem culpas mayores, o participaráõ logo ao Governador 
do Estado, e Ministros de Justiça, que procederáõ nesta materia 
na fórma das Reáes Leys de S. Magestade, nas quaes recõmenda 
o mesmo Senhor, que nos castigos das referidas culpas se pratique 
M:lda aquella suavidade,. e brandura, que as mesmas Leys permitti
tem para que o horror do castigo os naõ obrigue a desamparar 
as suas Povoaçoens, tornando para os escandalosos erros da 
Gentilidade. 

3 Naõ se podendo negar, que os lndios deste Estado se 
conserváraõ até agora na mesma barbaridade, como se vivessem 
nos incultos Sertoens, em que nascêraõ, praticando os pessimos, 
e abominaveis costumes do Paganismo, naõ só privados do verda
deiro conhecimento dos adoraveis mysterios da nossa Sagrada 
Religiaõ, mas até dás mesmas conveniencias Temporáes, que só 
se podem conseguir pelos meios da civilidade, da Cultura, e do 
Commercio: E sendo evidente, que as paternáes providencias do 
Nosso Augusto Soberano, se dirigem unicamente a christianizar, 
e civilizar estes até agora infetices, e miseraveis P6vos, para que 
sahindo da ignorancia, e rusticidade, a que se achaõ reduzidos, 
possaõ ser uteis a si, aos moradores, e ao Estado: Estes dous 
virtuosos, e importantes fins, qu~ sempre foi a heroica empreza 
do incomparavel zelo dos nossos Catholicos, e Fidelissimos 
Monarcas, seráõ o principal objecto da reflexaõ, e cuidado dos 
Directores. 

4 Para se conseguir pois o primeifo sim, qual he o 
christianizar os lndios, deixando esta materia, por ser meramente 
espiritual, á exemplar vigilancia do Prelado desta Diecese; recõ
mendo unicamente aos Directores, que da sua parte dem todo o 
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favor, e auxilio, para que as determinaçoens do dito Prelado 
respectivas á direcçaõ das Almas, tenhaõ a sua devida execuç~õ; 
e que os Indios tratem aos seus Parocos com aquella veneraçao, 
e respeito, que se deve ao seu alto caracter, sendo os mesmos 
Directores os primeiros, que com as exemplares acçoens da sua 
~ida lhes persuadaõ a observancia deste Paragrafo. 

5 Em quanto porém á civilidade dos Indios, a que se reduz 
a principal obrigaçaõ dos Diretores, por ser pr~pria do seu minis
tério; empregaráõ estes hum especialissimo cuidado em lhe~ 
persuadir todos a~uelles meios, que possaõ ser cond~centes a tao 
util, e int~ressante fim, quáes saõ os. que vou a referir. 

'. 

6 Sempre foi maxima inalteravelmente praticada em tÇ>das 
as N açoens, que . conquistáraõ novos Dominios, introduzir logo 
nos P6vos conquistados o seu proprio idiôma, por ser indispu
tavel, que este he hum dos meios mais · efficazes para desterrar 
dos Póvos rusticos a barbaridade dos seus antigos costumes; e 
ter mostrado a experiencia, que ao mesmo passo, que se introduz 
nelles o uso da Lingua do Principe, que os conquistou, se _lhes 
radica também o affecto, a veneraçaõ, e a obediencia ao mesmo · 
Principe. Observando pois todas as Naçoen~ polidas ~o Mundo 
esse prudente, e sólido systema, nesta Conquista se ~rat1cou tanto 
pelo contrário, que só cuidáraõ os pri~eiros Co~qu1stad~res esta: 
belecer nella o uso da Língua, que cbamaráo geral; 1nvençao 
verdadeiramente abominavel, e diabólica, para que privados os 
lndios de todos aquelles meios, que os podiaõ civilizar,_ perina
nécessem na rustica, e barbara sujeiçaõ, em que até agora se 

conservávaõ. 

Para desterrar este pemiciosissimo abuso, será hum dos 
principáes cuidados dos Directores, estabelecer nas suas res~ec
tivas Povoaçoens o uso da Lingua Portugueza, naõ consentindo 
por modo algum, que os Meninos, e Meninas, que pertence~em . 
ás Escólas, -e todos aquelles Indios, que forem capazes de · ins
trucção nesta materia, usem da Lingua propria das suas Naçoens, 
ou da chamada geral; mas unicamente da Portugu~za, na forma, 
que Sua Magestade tem recõmendado em repetidas ordens, que 
até agora se naõ observáraõ com total ruína Espiritual, e Tempo-

ral do Estado. 
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7 E como esta determinaçaõ he a base fundamental da 
Civilidade, que se pertende, haverá em todas as Povoaçoes duas 
Escólas publicas, huma para· os Meninos, na qual se lhes ensine 
a Doutrina Christãa, a ler, escrever, e contar na forma, que se 
pratica em todas as Escólas das Naçoens civilizadas; e outra para 
as Meninas, na qual, além de serem instruidas na Doutrina 
Christãa, .se lhes ensinará a ler, escrever, fiar fazer renda, cultura, 
e todos os mais ministérios proprios daquelle sexo. . 

8 Para a subsistencia das sobreditas Escólas, e de hum 
Mestre, e huma Mestra, que devem ser Pessoas dotadas de bons 
costumes, prudencia, e capacidade, de forte, que possaõ desempe
nhar as importantes obrigaçoens de seus emp.regos; se destinaráõ 
ordenados sufficientes, pagos pelos Pays dos mesmos Indios, ou 
pelas Pessoas, em cujo poder . elles viverem, concorrendo cada 
hum deles com· a porçaõ, que se lhes arbitrar, ou em dinheiro, ou 
em effeitos, que será sempre com atençaõ á grande miseria, . e 
pobreza, a que elles presentemente se achaõ reduzidos. No caso 
poré~ de n~õ haver nas Povoaçoens Pessoa algÜma, que possa 
ser Mestra de Meninas, poderáõ estas até á idade de dez annos 
serem instruidas· na Escóla dos Meninos, onde aprenderáõ a 
Doutrina Christãa, a ler, e escrever, para que juntamente com as 
infalliveis verda·des da nossa Sagrada Religiaõ adquiraõ com 
maior facilidade o uso da Língua ~ortugueza. 

9 Concorrendo muito para a rusticidade dos Indios a vileza, 
e o abatimento, ·em que tem sido educados, pois até os mesmos 
Principaes, Sargentos maiores, · Capitaens, e mais Officiaes das 
Povoaçoens, sem embargo dos honrados empregos que exerci
tavaõ, muitas vezes eraõ obrigados a remar as Canôas, ou a ser 
J acumáuhas, e Pilôtos dellas, com escandalosa desobediencia ás 
R.eáes Leys de Sua Magestade, que foi servido recõmendar aos 
Padres Missionári9s por Cartas do 1., e 3 . . de Fevereiro de 1701. 
firmadas pela sua Real -Maõ, o grande cuidado que deviaõ ter em 
guardar aos Indios as honras, e os privilegios competentes aos 
seus póstos: E tendo consideraçaõ a que nas Povoaçoens civis deve 
precisamente haver diversa graduaçaõ de Pessôas á proporÇa·õ dos . . , . . 

m1n1ster1os que exercitaõ, as quáes pede a razão, que sejaõ trata-
das com aquelJas honras, que se devem aos seus empregos: 
Recõmendo aos Directores, que assim em publico, como em parti-
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cu lar, honrem, e esti_mem · a. todos aquelles lndios, que forem 
J~izes Ordinários,.· Vereadores, Pr:incipáes, ou_ occµparem outro 
qualquer posto honorifico; e também~ .soai familias; ,dand~Jlles 
assento ·Da sua-presença; é tratando-:os eom aquelJa distil!çaõ, que 
lhes for dévida, conforme as su~. respec~vas gradUçoeJ!S, empre
gos, e cabedaes; para que, vend~sé os.- ditos lndiQS . estimados 
publica~ e 'particularmente; ~dem em mérecer com o seu bom 
procedimento as distin~t.as honras, com que saõ tratados; sepa
rando-se daquel~es vicios, e desterrando a_quellas baixas imagina
çoens, que insensivelme.nte os reduziraõ ao presente abatimento, . . . 
e vileza. . 

. 1 O 'Entre os lastimosos principias, e perniciosos abusos,- de 
' . • l . ~ 

que tem resu.ltado nos lndios . o · abatimento ponder~do; . be sem 
. / 

duvida hum . delles a injustiça~ ê . ~scandalosa . introd~cçaõ de, n~es 
chamarem Negros,· ·querend~"talvez com a infamia, e vileza .deste· 
nome, persuadir-lhes, que a natureza os tinha· destinado para 

'\ - . . . 
escravos· dos Brancos,. como regularmente _se .imagina a res~1to 
dos Pretos .da Costa· da Afric~. ·E porque, além de ser prejudici~
lissimo á civilidade do5 mesmo5 lndios ~té · 'abominavel abUso, 

' seria indecoroso ás Reáes -Leys de Sua Magestade chamar ltf egros 
a huns homeµs, que o ·mesmo Senhor ·o ·foi servido nobilitar, ·e 
declarar por isentos de ·toda, e qualquer infamia, habilitando-os 
para todo o emprego hon~rifico: Naõ consentiráõ os Directores 
daqui por diante, . que pessoa algWria chame N egr.~s a~ Indios, 
nem que elles mesmos -usem· entre si deste nome COt:JlO âté prati-

. ca_vaõ; para que comprehendendo elles, que lhes na~ . compete· a 
vileza do · niesmo . nome, possaõ .. conceber aqúellas nobres idéas, 
que, naturalmente infundem . nos. bolnen$ a estimaçaõ, e a honra. . . . 

11 A Classe dos mesmos _abusos se naõ póde duvidar, que 
pertence também o ina:lteravel costume, qu.e se · praticava em todas 
as Aldeas, de naõ haver ~hum só lndio, que tivesse sobrenome. 
E para se evitar ·a· grande confus~õ, que· precisamente havia de 
resultar de haver na mesma Povoaçaõ muitas· Pessoas com o 
mesmo nome, e acabarem, de conhecer os lndios com toda a 
evidencia, que buscamos todos os meios de os honrar, e tratar, 
como se fossem -Brancos; teráõ daqui por diante todos os lndios 
sobrenomes, havendo gran9e cuidado dos Directores em lhes intro
duzir os mesmos Appellidos, qtJe os das Famílias de Portugal; por 
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ser moralmente certo, que tendo elles os mesmos Appellidos, e· 
Sobrenomes, de que usaõ os Brancos, e as mais Pe~ôas que se 
achaõ civilizadas, cuidaráõ em ,procurar os meios licitas, e virtuo
sps de viverem, e se tratarem á sua imitaçaõ. 

12 Sendo também ind~bitavel, que para a incivilidade, e 
abatimento dos Indios, tem concorrido muito a indecencia, com 
qu~ ·se trataõ em suas casas, assistindo diversas Familias em 
huma só, na qual .vivem como brutos; faltando áquellas Leys da 
honestidade, que se deve á divel'$id.ade dos sexos; do que neces
sariamente ha de resultar maior reiaxaçaõ nos vi cios; sendo talvez . . . . 

o. exerci cio delles, especialmente o da torpeza,· os primeiros elemen-
tos com que os Pays de Famílias educaõ a seus filhos: Cuidaráõ 
muito os Directores em desterrar das Povoaçoens este prejudi
cialíssimo abuso, persuadindo aos lndios que fabriquem as suas 
casas á imitação dos Brancos; fazendo nellas diversos reparti
mentos, onde vivendo as Famílias com· separaçaõ, possaõ guardar, 
como Racionaes, as Leys da honestidade, e policia. 

13 Mas concorrendo tanto para a incivilidade dos lndios 
os vicios, e abusos mencionados, naõ se p6de duvidar, que o da 
ebriedade os tem reduzido ao ultimo abatimento; vicio entre elles 
taõ dominante, e universal, que apenas se conhecerá hum só lndio, 
que naõ esteja sujeito ~ torpeza deste vicio. Para destruir pois 
este poderoso inimigo do bem commum do Estado, · empregaráõ 
os Directores todas as suas forças em fazer evidente aos mesmos 
Indios a deformidade deste vicio; persuadindo-lhes com a maior 
efficacia o quanto será escandaloso, que, applica~do Sua Magesta
de todos os meios para que elles vivaõ .com honra, e estimaçaõ, 
mandando-lhes entregar a administraçaõ, e o governo Temporal 
das suas respectivas Povoaçoens; ao mesmo tempo, em que só 
deviaõ cuidar em se fazer benemeritos daquellas distinctas honras, 
se inhabilitem para ellas, continuando no abominavel vicio das 
suas ebriedades. 

14 Porém como · a ref6rma dos costumes·, ainda entre 
homens civilizados, he a em preza mais atdua de conseguir-se, . 
especialmente pelos meios da violencia, e do rigor; e a mesma 
natureza nos ensina, que só se · p6de chegar gradualmente ao 
ponto da perfeiçaõ, vencendo pouco a pouco os obstaculos, que 
a removem, e a difficultaõ: Advirto aos Directores, . que para 
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desterrar nos Indios as ebriedades, e os mais abusos ponderados, 
usem dos meios da suavidade, e da brandura; para que naõ 
succeda, que· degenerando a reforma em desesperaçaõ, se retirem 
do Gremio da Igreja, a que naturalmente os convidará de huma 
parte o horror do castigo, e da outra a congenita inclinaçaõ aos 
barbaras costumes, que seus Pays lhe ensinâraõ com a instruçaõ, 
e com o exemplo. 

' 15 Finalmente, sendo a profanidade do luxo, que consiste 
na excessiva, e superflua preciosidade das galas hum vicio dos 
capitáes, que tem empobrecido, e arruinado os P6vos; he lasti
moso o desprezo, e taõ escandalosa a miseria, com que os Indios 
costumaõ vestir, que se faz preciso introduzir nelles aquellas 
imaginaçoeris, que os possaõ conduzir a hum virtuoso, e moderado 
desejo• de usarem de vestidos decor6sos, e decentes; desterrando 
delles a desnudez, que sendo effeito naõ da virtude, mas da 
rusticidade, tem reduzido a toda esta Corporaçaõ de gente á mais 
lamentavel miseria. Pelo que ordeno aos Directores, que persuadaõ 
aos lndios os meios licites de adquirirem. pelo seu trabalho com 
que se possaõ vestir á proporção da quali_dade de suas Pessoas, e 
das graduaçoens de seus p6stos; naõ consentindo de modo algum, 
que andam nus, especia~ente as mulheres em quasi todas 
as PovG"aÇoens, com escandalo da razaõ, e horror da mes_ma 
honestidade. 

16 Dirigindo-se todas as Reáes Leys, que até agora emaná
raõ do Throno, ao bom regimen dos Indios, ao bem espiritual, 
e temporal delles: E querendo os nossos Augustos Monarcas, 
que os mesmos Indios pélo meio do seu honesto trabalho, sendo 
uteis a si, concorraõ para o sólido estabelecimento do Estado, 
fazendo-se entre elles, e os Moradores reciprocas as utilidades, e 
communicaveis os interesses, como já ~e declarou no §. IX. do 
Regimento das Missoens; para o que foy servido o mesmo Senhor 
mandar e.ntregar aos Padres Missionários a administraçaõ Econô
mica, e Política dos mesmos lndios; cujos importantes fins só se 
podiaõ conseguir pelos meios da Cultura, e do Commercio: De tal 
sorte se executaraõ estas püssimas, e Reáes Determinaçoens, que 
applicados os Indios unicamente ás conveniencias particulares, 
naõ se omittio mei9 algum de os separar do Commercio, e da 
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Agricultura. Para ~nseguir pois estes dous virtuosos, · e interessan~ 
· tes fins, observaráõ os ·Directores as ordens seguintes. 

17 Em primeiro lugar cuidaráõ muito . os Directores em 
lhes persuadir o quanto lhes será util o honrado exercicio de 
cultiv.arem as suas terras; ·porque por este interessante trabalho 
naõ só teraõ os meios componentes para sustentarem com abun- . 
·dancia ·as . suas casas, e ·fapiilias; mas vendendo os genéros, que 
adquirirem . pelo· meiQ da cultura, se augmentaráõ nelles os 
cabedáes á proporçaõ das lavouras, e plantaçoens, que fizerem. E 

· para que estas persua5oens cheguem a produzir o effeito, que se · 
deseja, lhes faráõ comprehender os Directores, que a sua negligen-. 

-eia, e o . seu descuido, ~em sido a causa do abatimento, e pobreza, 
a. qne se achaõ reduzidos; naõ omittinêlo finalmente diligencia 
alguma de introduzir nelles aquella :honesta, ~ louvavel ambiçaõ, 
que desterrando das Republicas ·o pernicioso vicio da oci<>sidade, 
as constitt1e pQpulosas, respeitadas, e opulentas. 

18 Consequentemente lhes pesuadiráõ os Directores, que 
dignando-se Sua Magestade de os habilitar para todos os empregos 
honorificos, tanto os naõ inhabilitará pua estas· occupaçoens o 
trabalharem nas suas prop,ria~ terras; que antes. pelo contrario, o 
que render mais serviço, ao publico neste fructuoso trabalho, terá 
preferencia a todos nas honras, nos privilegios, e lios empregos, 
na fórma que Sua Magestade ordena. 

19 Depois que_ os Directores tiverem persuadido aos Indios 
estas solidas, interessantes maximas, de sorte, que elles percebaõ 
evidentemente. o quanto lhes será util o trabalho, e prejudicial a 
ociosidade; cuidaráõ logo . em examinar com a possível exactidaõ, 
se as terras, que possuem os· ditos Indios ( qu~ forma das Reaes 
ordens de Sua Magestade devem ser as adjacentes ás suas respec
tivas Povoaçoens). saõ competentes para o sustento das suas casas, 
e famílias; e para nellas fazerem as plantaçoens, e as lavouras; 
de sorte, que com a abundancia dos generos possaõ adquirir as 
conveniencias, de que até agora viviaõ privados, por meio do 
commercio em beneficio commum do Estado. E achando que os 
Indios naõ possuem terras sufficientes para a plantaçaõ dos precio
sos fructos, que . produz este ertilissimo Paiz; ou. porque na distri
buiçaõ dellas se naõ observaraõ as Leys da equidade, e da justiça;. 

1 

ou porque as terras adjacentes ás suas Povoaçoens foraõ dadas em 
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sesmarias ás outras Pessoas particulares; seraõ obrigados os Direc
tores a remetter logo ao Governador do Estado huma lista de todas 
as terras. situadas no continente das mesmas Povoaçoens, declaran
do OS· lndios, que se ~chaõ prejudicados na distribuiçaõ, para se 
mandarem logo repartrr na fórma que Sua Magestade manda. 

20 Consistindo a maior felicidade do Paiz na abundancia de 
paõ, .e de todos os mais víveres necessarios para a conservaçaõ 
da vida humana; e sendo as terras, de que se compoem este 
Estado, as mais ferteis, e abundantes, que se reconhecem no 
Mundo; dous princípios tem concorrido igualmente para a cons
temaçaõ, e miséria, que nelle se experimenta. O primeiro he a 
ociosidade, vicio quasi inseparavel, e congenito a todas as Naçoens 
incultas, que sendo educadas nas densas trevas da sua rusticidade 
até lhe faltaõ as luzes do natural conhecimento da propria conve~ 
niencia. O segundo he o errado uso, que até agora se fez do 
trabalho dos mesmos Indios, que applicados á utilidade particular 
de quem os administrava, e dirigia; haviaõ de padecer os habi
tantes do Estado o prejudicialíssimo damno de naõ ter quem os 
servisse, e ajudasse na colheita dos frutos, e extraçaõ das drogas; 
e os miseraveis Indios, faltando por este principio á interessantissi
ma obrigaçaõ· das suas terras, haviaõ de experimentar o 'irreparavel 
prejuízo dos muitos, e preciosos effeitos, que ellas produzem. 

21 Estes sucessivos damnos, que tem resultado sem duvida 
dos mencionados principios, arruinaraõ o interesse publico; dimi
nuiraõ. nos Povos o commercio; e chegaraõ a transformar neste 
Paiz a mesma abundancia em esterilidade de sorte-, que pelos 
annos de, 1754 e 1755 chegou a tal excesso a carestia da farinha, 
que vendendo-se a pouca, que havia, por preços exorbitantes; as 
pessoas pobres, e miseraveis, se vi~õ precisadas a buscar nas frutas 
sylvestres do mato o quotidiano sustento com evidente perigo das 
proprias vidas. 

22 Ensinando pois a experiencia, e a razaõ, que assim como 
nos Exercitos faltos de paõ naõ póde haver obediencia, e discipli
na; assim nos Paizes, que experinientaõ esta selisivel falta, tudo 
he confusaõ, e desordem; vendo-se obrigados os habitantes delles 
a buscar nas Regioens estranhas, e remotas, o mantimento preciso 
com irreparavel detrimento · das manufacturas, das lavouras, dos 
traficos, e do louvavel, e virtuoso trabalho da Agricultura. Para 

197 



se evitarem taõ perniciosos damnos, teraõ os Directores hum 
especial cuidado em que todos 9s lndios, sem excepção alguma, 
façaõ Rossas de maniba, naõ só as qu~ forem sufficientes para a 
sustentação dás suas casas, e familias, mas com que se possa 
prover abundantemente o Arrayal do Rio Neg!o; soccorrer os 
moradores desta Cidade; e municionar as Tropas, de que se 
guarnece o Estado: Bem entendido, que a abundancia da farinha, 
que neste Paiz. serve de paõ, como base fundamental do commer
cio, deve ser o primeiro, e principal objecto dos Directores. 

23 A'lem das Rossas de maniba, seraõ obrigados os lndios 
a plantar feijaõ, milho, arrôs, e todos os mais generos comestiveis, 
que com pouco trabalho dos Agricultores costumaõ produzir as 
fertilissimas terras deste Paiz; com os quaes se utilizaráõ os mes
mos Indios; se .augmentaráõ as Povoaç~s; e se fará abundante 
o Estado; animando-se os habitantes delle a continuar no interes
santissimo Commercio dos Sertoens, que até aqui tinhaõ abando
nado, ou porque totalmente lhes faltavaõ os mantimentos precisos 
para o fornecimento das Canôas; ou porque os excessivos preços, 
porq~e se vendiaõ, lhes diminuiaõ os interesses. 

24 Sendo pois a Cultura das terras o sólido fundamento 
daquelle Commercio, que se reduz á venda, e commutação dos 
fructos; e naõ podendo duvidar-se, que entre os preciosos effeitos, 
que produz o Paiz, nenhum he mais interessante que o algodaõ: 
Recomendo aos Directores, que animem os Indios a que façaõ 
plantaçoens deste ultimo genero, novamente recõmendado pelas · 
Reaes ordens de Sua Magestade: Porque sendo a abundancia d.elle 
o meio mais proporcionado para se introduzirem neste Estado as 
Fabricas deste panno, em breve tempo virá a ser este ramo de 
Commercio o mais importante para os moradores delle, com reci
proca utilidade naõ s6 do Reyno, mas das Naçoens Estrangeiras. 

25 Igual utilidade á das plantaçoens de algodaõ, considero-a 
nas lavouras do Tabaco, genero sem duvida taõ util para os 
Lavradores delle, como se experimenta nas mais partes da nossa 
Ame rica; naõ só pelo grande . consumo, que ha deste precioso 
genero nos mesmos Paizes, que o produzem; inas porque, supposta 
a indefectiva~ extracçaõ, que ha delle para o Reyno; evidente
mente se comprehende o quanto este ramo de Commercio será 
importante para os moradores do Estado. Mas como as lavouras 
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do Tabaco saõ mais laboriosas, que as plantaçoens dos mais 
.generos; será preciso, para se introduzir nos Indios este interes
sa~tiss!mo trabalh~, q~e · os Directores os animem, propondo-lhes 
nao so as converuenc1as, mas as honras que delle lhes haõ de 
resultar; persuadindo-lhes, que á proporçaõ das arrobas de Tabaco, 
c?m. qu.e :ada hum delles entrar na Casa da Inspecçaõ, se lhes 
d1stnbu1rao os empregos, e os privilegios. 

26 E como para se estabelecer a Cúltura dos mencionados 
generos das referidas Povoaçoens, naõ bastará toda a actividade 
e z.el~ ~os Directores, sendo mais poderoso, que as suas practicas: 
o inumgo commum da froxidaõ, e negligencia dos . Indios, que 
com a sua apparente suavidade os tem radicado nos seus pessimos 
costumes com abatimento total do interesse publico: Para que 0 

Governador do Estado, sendo informado daquelles Indios, que 
e.nt~egues a~ abominavel vicio da ociosidade faltarem á importan
tiss1~a obngaça~ da Cultura das suas terras, possa dar as provi
dencias necessánas para remediar taõ sensiveis damnos · seraõ 
obrigados os Directores a remetter todos os annos huma li~ta das 
Ross~s, que se fizerem, declarando nella os generos, que se 
plantaraõ, pelas suas qualidades; e os que se recebéraõ; e também 
os nomes assim dos Lavradores, que cultivaraõ os ditos generos, 
como. dos que naõ trabalháraõ; explicando as causas, e os motivos, 
que tiveraõ para faltarem a taõ precisa, e interessante obrigaçaõ; 
·para que á vista das referidas causas possa o mesmo Governador 
louvar em huns, o tratialho, e a applicaçaõ; e castigar em outros 
a ociosidade, e a negligencia. 

21 Sendo inuteis todas as providencias humanas, quando 
naõ saõ prote~das pelo poderoso braço da. Omnipotencia Divina; 
para que Deos Nosso Senhor felicite, e abençôe o tral'>alho dos 
lndios na Cultura das suas terras, .será preciso desterrar de todas 
estas Povoaçoens o dial:x>lico abuso de se naõ pagarem Diziinos. 
Em signal do supremo domínio reservou Deos para si, e para os 
seus Ministros, a decima. párte. de todos os fructos, que produz 
a terra, como Autor universal de todos elles. Sendo esta obrigaçaõ 
commua· a todos os Gatholicos, he taõ escandalosa a rusticidade, 

. com que tem sido educados os lndios, que naõ s6 naõ reconheciaõ 
a Deos com este limitadissimo tributo, mas até ignor&vaõ a 
obrigaçaõ que tinhaõ de o satisfazer. Para desterrar pois dos Indios 
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este perniciosissimo, costume, que na realidade se deve reputar 
por abuso, por ser materia, que, conforme o Direito, naõ admite 
prcscripçaõ; e para que Deos Nosso Senhor felicite os seus traba
lhos, e as suas lavouras: Seraõ obrigados daqui por diante a pagar 
os Dizimos, que consistem na decim~ parte de todos 'OS fructos, , 
que cultivarem, e de todos os generos, que adquirirem, sem, 
excepçaõ alguma; cuidando muito os Directores, em que os referi
dos, Indios observem exactamente a Pastoral, que o digníssimo 
Prelado desta Diocese mandou publicar em ~odo o Bispado, 
respectiva a esta importantíssima materia. 

28 Mas como a observancia deste Capitulo será summa
mente difficultosa, em quanto se naõ destinar methodo claro, 
racionavel, e fixo, para se cobrarem os Dizimas sem detrimento 
dos Lavradores, nem prejuízo da Fazenda Real; attendendo por 
huma parte a que os lndios costumaõ desfazer intempestivament~ 
as Rossas para fomento das suas ebriedades; e por outra ao 
pouco escrupulo, com que deixaraõ de satisfazer este preceito, 
por ignorarem assim as Censuras Ecclesiasticas, em que incoqem 
os transgressores delle; como os horrosos castigos, que o mesmo 
Senhor lhes tem fulminado; seraõ obrigados os Directores no 
tempo, que iulgarem mais opportuno, a examinar pessoalmente 
todas as Rossas na companhia dos mesmos Indios, que as fabri
caraõ; levando comsigo dous Louvadps, que sejaõ pessoas de 
fidelidade, e inteireza; hum por parte da Fazenda Real, que 
nomearáõ os Directores; e outro, que os Lavradores nomearáõ 
pela sua parte. 

29 Aos ditos Louvados recõmendaráõ os Directores, depois 
de lhes deferir o juramento, que. sendo chamados para avaliarem 
todos os fructos, que pouco mais, ou menos poderáõ render 
naquele anno as ditas Rossas; de tal sorte se devem dirigir pelos 
dictames da equidade, que se attenda sempre á notoria pobreza 
dos Indios; fazendo-se a dita avaliaçaõ a favor dos Agricultores. 
Concordando os ditos Louvados nos votos, se fará logo assento 
em hum caderno, de que avaliando os Louvados F., e F. a Rossa 
de tal Indio, julgáraõ uniformemente, que renderia naquelle anno 
tantos alqueires, dos quaes pertencem tantos ao Dizimo: Cujo 
assento deve ser assignado pelos Directores, Louvados, e pelos 
mesmos Lavradores. No caso porém de naõ concordarem nos 
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votos, nomearáõ ~ Cameras nas Povoaçoens, que passarem a ser 
Villas, e nas que ficarem sendo Lugares os seus respectivos Princi
paes, terceiro Louvado, a quem os Directores daraõ também o 
jur~mento para que decidaõ a dita avaliaçaõ pela parte, que lhe 
parecer justo, de que se far~ assento no referido caderno. 

30 Concluida deste .modo a avaliaçaõ do rendimento das 
Rossas, mandaráõ os Directores extrahir do caderno mencionado 
huma Folha pelo Escrivaõ da· Camera, e na sua ausencia, ou 
impedimento, pelo do Publico, pela qual se deve fazer a cobrança 
dos· Dízimos; cuja importancia liquida se lançará em hum livro, 
que ·haverá' em todas as Povoaçoens, destinado unicamente para 
este ministério, e rubricado pelo Provedor da Fazenda Real: 
Declarando-se nelle em o Tituló da Receita .assim as distinctas 
parcélas que se receberaõ, ·como os nomes dos Lavradores, que 
as entregaraõ: Concluindo-se finalmente a dita Receita com hum 
Termo feito pelo mesmo Escrivaõ, e assignado pelo Director, 
como Recebedor dos referidos Dizimas. Advertindo porém que 
nem hum, nem outro, poderáõ levar emolumentos alguns pelas 
ref cridas diligencias, por . serem dirigidas .á boa arrecadaçaõ da 
Fazenda Real, á qual pertencem em todas as Conquistas os Dízi
mos na conformidade das Bulias Pontifícias. 

31 E para que os ditos Directores naõ experimentem pre
juizo algum na arrecadaçaõ dos referidos generos, que lhes ficaõ . 
carregados em Receita; haverá em todas as Povoaçoens hum 
Armazem, em que todos estes effeitos $e possaõ conservar livres 
de corrupçaõ, ou de outro qualquer detrimento; ficando por conta 
dos mesmos Directores o beneficiarem os ditos generos, de sorte, 
que por este principio naõ . padeçaõ a menor damnificaçaõ, até 
serem remettidos para esta Provedoria. O que os Directores 
executaráõ na fórma seguinte. 

32 Em primeiro lugar, mandaráõ fazer du~s guias authen
ticas, que devem ser extrahidas fielmente assim do livro dos 
Dizimos, como das Folhas das avaliaçoens, que remetteráõ junta.;.. 
mente com os effeitos ao Provedor da Fazenda Real; ficando 
também com a obrigaçaõ de inviar ao Govemado_r do Estado as 
copias de huma, e outra lista. Mas como póde succeder, que a 
Canôa do transporte experimente nestes caudalosos rios algum 
naufragio, e seria encargo naõ s6 penoso, mas insupportavel aos 
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Directores, o ficarem obrigados á satisfaçâõ daquella perda, que 
inculpavelmente acontecer, por ser contra toda a fórma de Direito 
padecer a pena quem naõ cõmette a culpa; tanto que os· Directo: 
res embarcarem os Dizimos -na Canôa do transporte, mandaráo 
logo fazer no mencionado liwo Termo de despeza, observando 
a mesma fórma, que se declara no da Receita; com advertencia 
porém, que seráõ obrigádos a fazer o dito transporte com a possivel 
cautéla, e segurança; escolhendo a melhor Canôa, destinandolhe 
a esquipaçaõ competente; e entregando o governo delta áquella 
Pessoa, que lhe parecer mais capaz de dar conta com honra, e 
fidelidade, dos Dizimos, que se lhe enttegáraõ: Bem entendido, 
que omittindo os Directores alguma destas circunstancias; e proce
dendo desta culpavel omissaõ ou naufragar a Canôa, ou padecer 
a importancià dos Dizimos outro qualquer detrimento; ficaráõ 
com a indispensavel obrigaçaõ de satisfazer á Fazenda Real todo o 
damno, que houver. 

33 Finalmente, sendo precisa toda a cautéla, e vigilancia, 
na boa arrecadaçaõ dos Dízimos; e devendo evitar-se nesta impor
tante materia qualquer desordem, e confusaõ; apenas se fizer 
real entrega delles neste Almoxarifado, os mandará o Provedor . 
da Fazenda Real carregar em Receita viva ao Almoxarife decla
rando nella o nome da Villa, de que vieraõ os taes Dizimas, e 
o Director, que os remetteo; de cuja Receita mandará entregar 
o dito Ministro huma · Certidaõ ao Cabo da Canôa, para que 
sirva de descarga ao dito Director; e para que a todo o tempo, 
que for removido do seu emprego, possa dar contas nesta Prove
doria pelas mesmas Certidoens do liquid~, que remetteo para ella. 
E dada que seja a dita conta na. fonna sobredita, o Provedor 
da Fazenda Real lhe mandará passar para sua descarga huma 
Quitaçaõ geral, que apresentará ao Governador do Estado, para 

• < 

lhe ser constante a fidelidade, e inteireza, com que executou as . . 
suas ordens. 

34· E supposto que devo esperar da Christandade, e zelo 
dos Directores, a inviolavel observancia de todos os Paragraf os 
respectivos á Cultura das terras, plantaçoens dos generos, · e 
cobrança dos :pizimos~ por confiar delles, que reputaráõ pelo 
mais estimavel premio a incomparavel honra de se empregarem 
no Real serviço de Sua Magestade: Çomo dictaõ as leys da 
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Justiça, que sendo reciprocos os trabalhos, e incômodos, devem 
ser commuas as utilidades, e os interesses; pertencerá aos Directo
res a sexta parte de todos os frutos, que os Indios cultivarem, 
e de todos os generos, que adquirem, naõ sendo comestíveis: E 
sendo comestiveis, só daquelles, que os mesmos lndios venderem, 
ou com que fizerem outro qualquer negocio: Para que animados 
com este justo, e racionavel premio, desempenhem com o maior 
cuidado as importantes obrigaçoens do seu ministerio; e a mesma 
conveniencia particular lhes servirá de estimulo para dirigirem 
os Indios com a possivel efficacia no interessantissimo trab~lho 
da Agricultura. 

35 Sendo pois a Cultura · das terras o solido principio do 
commercio, era infallivel consequencia, que este · se abatesse á 
proporçaõ da decadencia daquella; e que pelo tracto dos tempos 
viessem a produzir estas duas . causas os lastimosos effeitos da 
total ruina do Estado. Para reparar pois taõ prejudicial, e sensivel 
damno, observaráõ os Directores a este respeito as ordens 
seguintes. 

36 Entre os meios, que pódem conduzir qualquer Republi
ca a huma completa felicidade, nenhum he mais efficaz, que a 
introducçaõ do Commercio, porque ele enriquece os Póvos, 
civiliza as Naçoens, e consequentemente constitue poderozas as 
Monarquias. Consiste essencialmente o Commercio na venda, 
ou cõmutação dos generos, e na communicaçaõ com as gentes; 
e se desta resulta a civilidade, daquella o interesse, e a riqueza. 
Para que os Indios destas novas Povoaçoens logrem a solida 
felicidade de todos estes bens, naõ omittiráõ os Directores dili
gencia alguma proporcionada a introduzir nellas o Commercio, 
fazendolhes demonstrativa a grande utilidade, que lhes ha de 
resultar de venderem pelo seu justo preço as drogas, que 
extrahirem dos Sertoens, os frutos, que cultivarem, e todos os 
mais generos, que adquirirem pelo virtuoso, e louvavel meio da 
sua industria, e do seu trabalho. 

37 He certo indisputavelmente, que na liberdade consiste 
• • 

a alma do commercio. Mas sem embargo de ser esta a pr1me1ra, 
e mais substancial maxima da Politica; como os Indios pela 
sua rusticidade, e ignorancia, naõ pódem comprehender a verda
deira, e legitima reputaçaõ dos seus generos; nem alcançar o justo 
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preço- das fazendas, que devem comprar para o seu uso: Par~ se 
evitarem os irreparaveis dolos, que as pessimas imaginaçoens dos 
Commerciantes deste Paiz tem feito inseparaveis dos seus nego
cios; observaráõ os Directores as determinaçoens abaixo declara
das, as quaes de nenhum modo ofendem a liberdade do commercio, 
por serem dirigidas ao bem commum .do Estado, e á utilidade 
particular dos mesmos commerciantes. . 

38 Primeiramente ·haverá em todas as Povoaçoens, Pezos, 
e Medidas, sem as quaes senaõ póde conservar o equilíbrio na 
Balança do commercio. Em tÕdo este Estado tem feito evidente 
a experiencia os perjudicialissimos dàmnos, que produzio este 
intoleravel abuso; opposto igualmente aos interesses p6blicos, e 
particulares; porque costumando-se vender em todas estas Povoa
çoen~ a F~rinha, Arros, e Feijaõ por Paneiros, sem que fossem 
alqueirados, precisamente haviaõ de ·ser reciprocos os prejuisos 
pela falta de fé publica, que he abase· fundamental de todo o 
negocio. Para remediar esta pemiciosissima desordem, ordeno aos 
Directores cuidem logo, em que nas suas Povoaçoens haja Pezos, 
e Medidas, as quaes devem ser afferidas pelas respectivas Cameras; 
porque deste modo, ·nem os lndios poderáõ falsificar os Paneiros 
na deminuiçaõ dos generos; nem as ·pessoas, que commercei~õ 
com elles experimentaráõ a violencia de os satisfazer como alquei
res naõ o sendo na realidade: Estabelecendo-se deste modo entre 
huns, e ou.tros aquélla mutua fidelidade, sem a qual nem o com
mercio se p6de augmentar, nem ainda subsistir. 

39 Em segundo lugar, recomendo aos ditos Directores, que 
por nenhum modo consintaõ, que os Indios, commerceiem ao 
seu pleno arbítrio; porque naõ podendo negar-se-lhes a liberdade 
de venderem, ou commutaiem os fructos, que tiverem cultivado, 
âquellas pessoas, e naquellas partes donde lhes possa resultar maior 
utilidade; nem devendo prohibirse aos moradores do Estado o 
commerciar com os ditos lndios nas mesmas Povoaçoens; porque 
deste modo se ficaria conservando a odiosa separaçaõ, . que até 
agora se praticou entre huns, e outros contra as Reaes intençoens 
de Sua Magestade, como já se declarou no §. IX. do Regimento. 
das Missoens; cpmo subposto da parte dos Indios o desenteresse, 
e a ignorancia; e da parte dos moradores, o conhecimento, e 
ambiçaõ; ficando avenda dos generos ao arbítrio, e convençaõ 
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das partes, faltaria no mesmo çommercio a iguaidade; naõ poderáõ 
os Indios até segunda ordem de sua Magestade fazer negocio 
algum sem a assistencia dos seus Directorés, para que regulan.do 
estes racionavelmente o preço dos fructos, e o valor das fazendas, 
sejaõ reciprocas as utilidadc;s entre huns, e outros commerciantes. 

40 Ficando pois na liberdade dos Indios . ou vender seus 
fructos por dinheiro, ou comutai os por fazen~as, na f órma que 
costumaõ as mais Naçoens do Mundo; sendo innegavelmente certo, 
que entre as mes~as fazendas;,. humas sàõ nocivas aos Indios, 
como he a aguardente, e . outra qualquer bebida forte; e outras se 
devem reputar superfluas, atten~endo ào miseravel estado . a que 
se achaõ red.uzidos, naõ consentiraõ os Directores, que elles 
comutem os seus generos por fazendas, que lhe naõ sejaõ uteis, e 
precisamente necessarias para o seu decente vostido, e das suas 
familias, e muito menos por aguardente que neste Estado he o 
siminario das maiores iniquidades, perturbaçoens, e desordens. 

41 E como para. extinguir totalment.e, o insulto, e prejudi
cial commercio da aguardente,. naõ bastaria só prohibir aos Indios 
ocumutarem por ella os seus effeitos, não se cõminando pena 
grave a todos aquelles que costumaõ jntroduzir nas Povoaçoens 
este pemiciosissimo geriero: Ordeno aos Directores, que apenas 
chegar ao Porto das suas respectivas Povoaçoés alguma Canôa, 
ou outra qualquer embarcaçaõ, a vaõ logo examinar pessoalmente, 
levando na sua companhia o Principal, e o Escrivaõ da Camera; 
e na falta destes a Pessoa, que julgarem de maior capacidade; e 
achando na dita · embarcaçaõ aguardente;· (que naõ seja para o 
uso dos mesmos Indios que arremaõ na fórma abaixo declarada), 
prenderáõ logo o Cabo da dita Canôa, e o remetteráõ a esta Praça 
a ordem do Governador do Estado; tomando por perdida a dita 
aguardente que se applicará para os gastos da mesma Povoaçaõ, 
de que se fará termo de tomadia nos livros da Camera assignada 
pelos Directores, e mais pessoas que apresenciarem. 

42 Mas, porque póde succeder, .que fazendo viagem alguma 
destas Canôas para o Sertaõ, ou para outra qualquer parte que 
seja indespensavelmente necessario conduzir algumas frasqueiras 
de aguardente; ou para remedio, ou para gasto dos Indios da sua 
esquipaçaõ; o que devem depôr os mesmos Cabos, debaixo de 
juramento, que lhe differiraõ os Directores; para se acautelarem 
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os irreparaveis damnos, . que os ·ditos Cabos pódem causar nas 
Povoaçoens, por meio deste prejudicialíssimo commercio; em 
quanto elles se demorarem naquelles Portos mandaráõ os Directo
res pôr em deposito as sobreditas .frasqueiras · em parte, onde 
possaõ ser guardadas com fidelidade, as quaes lhe seraõ entregues 
apenas quiserem continuar a sua viagem, asignando termo de naõ 
contratarem: cõ o referido genero, affim naquella, como em outra 
Povoaçaõ. 

43 Ao mesmo tempo, que para fàvorecer a liberdade do 
commercio, permitto,. que os lndios possaõ vender nas suas, e 
em outras quaesquer Povoaçoens os generos, que adquirirem, e. os 
fructos, que cultivarem, exceptuando unicamente ós ·que forem 
necessari()S para a sustentaçaõ de suas casas, e familias: o que 
só poderáõ fazer achando-se presente os seus Directores debaixo 
das penas cominadas no §. 8g., que nem por si, nem por interposta 
pessoa possa pessoalmente comprar aos Indios os refferidos gene
ros, nem estipular com elles directa, ou indirectamente negocio, 
ou contrato algum por mais racionavel, e justo, que pareça. 

44 E para, que os Directores possaõ dar buma evidente 
demonstraçaõ da sua fidelidade, e do seu zelo, e os Indios possaõ 
vender os seus generos livres de todos o~ enganos, com que até 
agora foraõ tratados; logrando pacificamente á sombra da Real 
proteçaõ de Sua Magestade, aquellas conveni~ncias, que natural
mente lhes podem resultar de bum negocio licito, justo, e virtuoso: 
haverá em todas . as Povoaçoens bum livro, chamado do Com
mercio, rubricado pelo Provedor da Fazenda Real, no qual os 
Directores mandaráõ lançar pelos Escrivaens da Camera, ou do 
publico, e na falta destes pelos Mestres das Escólas, assim os 
fructos, e generos, que se vendeiaõ, como às fazendas porque se 
cõmutaraõ; explicando-se a reputaçaõ destas, e o preço daquellas, 
e também o nome das pessoas, que commerciaráõ com os lndios, 
de cujos assentos, que seraõ asignados pelos mesmos Directores, e 
commerciantes, extrahindo-se huma lista em forma autentica a 
remeteráõ todos os .annos ao Governador do Estado, para que se 
possa examinar com a devida exacçaõ a puresa, com que elles se 
conduziraõ em materia taõ importante como esta de que depende 
sem duvida a subsistencia, e augmento do Estado. 

206 

l 1 

' • 4 

45 Mas como todas estas providencias se dirigem primei
ramente, ~ maior utilidade dos lndios; e vendendo-se os generos · 
na Cidade ficará sendo para elles ·mais vantajoso, e util o com
mercio; attendendo por hu~a parte a maior reputaçaõ, que haõ 
de· ter nella; e por outra ao limitado~ dispendio, que se fará nos 
transporte8 ·por ser este Paiz cerçado· por toda a parte de· Rios, 
pelos quaes se pódem transportar os generos com muita facilidade·, 

. e poµca des~za; recomendo aos Di~tores, que persuadaõ os 
lndios pelos meios da suavidade, quaes saõ neste caso, o propor
lhes a sua maior conveniencia, que condusaõ para a Cidade todos 
os generos, e frutos, que aliás puderiaõ vender nas suas Povoa
çoens; obsel'Varido os Directores nesta materia aquella mesma 
forma, que se determina nos paragr~fos subsequentes a respeito 
do commercio do Sertaô. 

46 Naõ podendo duvidar-se, que entre os ramos do negocio· 
de que se çonstitue o commercio deste Estado; nenhum be mais 
importante, nem mais util, .que o do Sertaõ; o q.ual naõ só consiste 
na extracçaõ das proprias Drogas, que. nelle produs a natureza; 
mas nas feitorias de manteigas de tartaruga, salgas de peixe; óle.<;> 
de cupaiva, azeites de andiroba, e de outro8 muitos ge:neros de 
que he abundante o Paiz; empregaráõ os Directore~ a mais exacta 
vigilancia, e incessante cuidado em i~troduzir; e augmentar o 
referido. C,Õmercio nas su~s respectivas Povoa_çoens. E para que 
nesta interessantíssima materia possaõ os Directores conduzir-se 
por huma regra fixa, e invariavel, observaráÕ a forma, que lhe 
vou a prescrever. 

: 4 7 . Em primeiro lugar se informaráõ da qualidade das te~ras; 
que saõ adjacentes, é pro:ximas ás_ suas Povoaçoens, e dos effeitos, 
de que saõ abundantes:_ e achando, que deltas se poderá extrahir 
com maior facilidade, este, ou aquelle genero, elle será. o ramo 
de negocio a que apliquem todo o seu cuidado; bem: entendido, 
que todo o commercio para se âugtnentar, e florecer, deve 
fundar-se nestas duas solidas, e verdadeiras maximas: Primeira, 
que e~ todo o negocio cresse a utilidade ao mesmo passo, a que 
deminue a despeza, sendo evidentemente certo, que aquelle ge~ero, 
que puder fabricar-se em menos tempo, e com menor numero de 
trabalhadores, terá melhor consumo, e consequentemente será 
mais bem reputado: Segunda, que seria summamente, prejudicial, 
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que todas as Povoaçoens de que ·se compoem hum.a Monarchia, 
ou hum Estado, aplicando-se á fabrica, ou á extracçaõ de hum só 
effeito, conservassem o mesmo ramo de commercio; naõ s6 ,porque 
a abundaecia daquelle genero o reduziria ao ultimo abatimento 
com total prejuiso dos commerciantes; mas tambem porque as 
referidas Povoaçoens naõ poderiaõ mutuamente soccorrerse, com
prando humas o que lhes falta, e vendendo outras o que lhe sobeja. 

48 Na inteligencia destas duas fundamentaes, ·e interessantes· 
maximas, recomendo muito aos Directores, que estabeleçaõ o 
commercio das suas respectivas Pov~açoens, persuadindo aos 
lndios, aquelle negocio, que lhes for mais util ·na forma; que tenho 
ponderado, e ainda mais claramente explicarei. Se as 'ditas Povoa-· 
çoens estiverem proximas ao mar, ou situadas nas margens de 
Rios, que sejaõ abundantes de peixe, será a feitoria das salgas o 
ramo do· commercio, de que resultará maior utilidade, aos interes
sados. Se porém os Rios, e as terras adjacentes ás .suas Povoaçoens 
produsirem com abundancia cacáo, salsa, cravo, ou outro qualquer 
eff eito, empregaráõ os Directores todo o seu cuidado em aplicar 
os Indios a este ramo de negocio. 

49 Para animar os--ditos Indios a frequentar gostosamente 
o interessante commercio do Sertaõ, lhe8 ex.plicaráõ os Dire~tores, 
que daqui por diante toda a utilidade, que resultar do seu trabalho, 
se destribuirá entre elles mesmos; correspondendo a cada hum o 
interesse á proporçaõ do mesmo tràbalho. E como a utilidade do 
referido negocio deve ser igual para todos, observaráõ os 
Directores na nomeaçaõ, que fizerem delles para o mencionado 
commercio, a .forma seguinte. Apennas se concluir o trabalho da 
cultura das terras, que em todas as circunstancias deve ser o 
primeiro objecto dos seus cuidados, chamaráõ á sua presença 
todos os Pri.ncipaes, e mais Indios de que constar a Povoaçaõ: 
E achando que todos elles desejaõ ir ao negocio do Sertaõ, os 
nomearaõ juntamente, com os Principaes, guardando inviolavel
mente as Leys da alternativa: Porque ·deste m<><Jo experimentaraõ 
todos igualmente o pezo do trabalho; e a suavidade do lucro; 
bem entendido, que a dita nom~çaõ se fará unicamente daquella 
par·te dos lnqios que pertencerem á distri1buiçaõ das Povoaçoens 
como abaixo se declarará. 
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50 Mas como naõ seria justo, que os Pri.ncipaes; Capitaens 
móres, Sargentos móres, e mais Officiaes, de que se compôem o 
governo das Povoaçoens, ao mesmo tempo que Sua Magestade 
:tem ordenado nas suas Reaes, e püssimas Leys que se lhes guardem 
todas aquellas honras competentes á graduaçaõ de seus póstos, 
se reduzissem ao abatimento de se precizarem' a ir pessoalmente ~ 

• 
extracçaõ das drogas do Sertaõ; poderaõ os ditos Principaes 
mandar nas Canôas, que forem ao dito negocio seis Indios .por 
sua conta, naõ havendo mais que · dous Principaes na Povoaçaõ: 
E excedendo este numero, poderáõ mandar até quatro Indios cada 
hum; os Capitaens móres, Sargentos móres . quatro;. e os ·mais 
Officiaes dous; os quaes devem ser extrahidos do numero da 
re.partiÇaõ do Povo; ficando os sobredit·os Officiaes com a obriga
çaõ de lhe satisfazerem os seus sellarios na f órma das Reaes 
ordens de Sua Magestade. E querendo os ditos Principaes, Capi
taens móres, e Sargentos móres, voluntariamente ir com os Indios, 
que se lhes distribuirem, á extracçaõ daquellas drogas, o poderáõ 
fazer alternativamente, ficando sempre metade dos Officiaes na 
Povoaçaõ. 

• 

5 1 Consistindo pois no augmento deste commercio o sólido 
estabelecimento do Estado; para que aquelle naõ só subsista mas 
floreça, correrá ·por conta das Cameras, nas Povoaçoens, que 
forem Villas, e nas quaes forem lugares por conta dos Principaes, 
a ex,pediçaõ das referidas Canôas~ tendo a seu cargo, o mandallas 
preparar em tempo habil; provellas dos mantimentos necessario~; 
e de tudo o mais, que for preciso; para que possaõ fazer viagem 
ao Sertaõ; cujas despezas se lançaráõ nos livros das mesmas 
Cameras; com a condiçaõ porém de que naõ poderáõ tomar reso
luçaõ alguma nesta importante rnateria; sem :primeiro aparticipa
rem aos seus respectivos Directores. Mas supposto encarrego ao 
zelo, e cuidado das Cameras, e Principaes a execuçaõ de todas 
estas providencias, lhe recomendo que antes de expedirem as 
Canôas recorraõ por petiçaõ ao Governador do Estado, explicando 
o numero dos Indios, de que se compõem a esquipaçaõ dellas; 
assim para se lhes declarar o modo com que devem .proceder na 
factura do Cacáo; como para se satisfaze~em os novos direitos na 
mesma fórma que se pratica COlJ! outro qualquer morador. 
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52 E como as Canôas distinadas para o negocio, naõ só 
devem levar o numero de Indios competentes á sua esquipaçaõ, 
mas alguns de sobrecellente, para que naõ succeda, que falecendo, 
enfermando, ou fugindo alguns, fiquem as Canôas nos Sertoens, 
expostas ao ultimo desemparo, como repetidas vezes tem succedi
do; poderaõ as mesmas Cameras, e Principaes dar licença para 
que as sobreditas Canôas levem dez até doze lndios além da sua 
esquipaçaõ, que façaõ o negocio para si; isto se entende se acaso 
os houver; e que de sorte nenhuma sejaõ dos que pertencem 
á distribuiçaõ do Povo; porque a este deve ficar sempre salvo o 

• • seu pre1u1zo. 

53 Tendo ensinado a experiencia, que os mesmos Cabos, a 
quem se entregaõ o governo, e a direcçaõ das Canôas, devendo 
sustentar a .fé publica deste Commercio, a tem naõ só deminuido, 
:mas ·totalmente arruinado; ·porque attrahidos da utilidade propria, 
fazem com os mesmos Indios negocios particulares; bastando só 
esta circumstancia para os ~onstituir dolosos, e iniquos; teraõ 
grande cuidado os Diretores em que as Cameras, e os Principaes 
só nomeiem para CaboS' das referidas Canôas, aquellas pessoas 
que forem de conhecida fidelidade; inteireza, honra, e verdade; 
cuja nomeaçaõ se fará pelas mesmas Cameras, e Principaes, mas 
sempre a contento daquelles Indios que forem i.nteressados. 

54 Feita deste modo a sobredita nomeaçaõ, seráõ logo 
chamados ás Cameras os Cabos nomeados, para assignarem termo 
de aceitaçaõ; obrigando-se por sua ·pessoa, e bens, naõ s6 a dar 
conta de toda a importancia que receberem pertencente áquella 
expediçaõ; mas á satisfaçaõ de qualquer prejuízo, que por sua 
culpa, negligencia, ou descuido houver no dito negocio. E como 
sem embargo de todas estas cautellas poderaõ faltar os ditos 
Cabos ás condiçoens, a que se sujeitarem; ou porque esque~idos 
da fidelidade, com que se deve tratar o Commercio compraraõ 
aos Indios particularmente os effeitos; ou porque os veoderaõ 
aos moradores, antes de chegar ás suas Povoa~ns; Ordeno aos 
Directores, que logo na chegada das Canôas, tirem huma exac·ta 
informaçaõ nesta rnateria; e achando que os Cabos commentteraõ 
culpa grave, além de serem obrigados a satisfazerem o prejuízo 
·em dôbro, que se ·destribuirá entre os mesmos interessados, os 
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rem·etteraõ-prezos ao Governador do Estado, para mandar proce
der contra elles á proporçaõ de seus delictos. 

55 Felicitando Deos Nosso Senhor o Cõmercio das referidas 
Canoas, viráõ estas em direitura ás Povoaçoens a que pertencer: 
:nellas se fará logo o manifesto autentico de toda a importancia 
da carga: mandando os Di~ectores, lançar no livro do Commercio 
com toda a distinçaõ, e c~areza os generos de que a dita carrega
çaõ: o que tudo se Executará, na presença dos Officiaes da 
Camera, e de todos os Indios inter~ssados. Concluída esta diligen
cia, com a brevidade que permitir o tempo, cuidaráõ logo os 
Directores depois de mandarem extrahir duas guias em fórma de 
todas as parcellas, que se lançará no livro d.o Commercio, remetter 
para esta Cidade os referidos effeitos; ordenando aos Cabos das 
mesmas Canoas; que apenas chegarem a este Porto, entreguem 
logo huma das guias ao Governador do Estado;. e outra ao Thezou
reiro geral do Commercio dos Indios: Para cujo emprêgo, por me 
parecer indispensavelmente necessario, nas circunstancias presen
tes, tenho nomeado inteiramente o Sargento rnór Antonio Rodri
gues Martins, attendendo á grande fidelidade, e notorio zello de 
que he dotado. . 

56 Tanto que os Cabos das Canôas entregarem ao Thesou
reiro geral as guias da carregaçaõ, terá este hum espicial cuidado, 
conferindo primeiro as cargas com as mesmas guias, de vender 
os generos, que receber, dando-lh~s a melhor reputaçaõ, que 
permittir a qualidade delles, o que naõ poderá executar com 
effeito sem dar parte ao Governador do Estado. De todo o 
dinheiro, que liquidamente importar a venda dos sobreditos geoe
ros pagará o dito Thesoureiro em primeiro lugar os Dízimos á 
Fazenda Real; em segundo as despezas, que se fizeraõ naquella 
expediçaõ; em terceiro a porçaõ, que se arbitrar ao Cabo da 
mesma Canôa; em quarto, a sexta parte pertencente aos Directo
res; destribuindo-se finalmente o temanecente em partes iguaes 
por todos os Indios inter~ados. 

57 E para que de nenhum modo possa haver confusaõ na 
fórma com que se devem pagar os Dízimos dos generos, que se 
extráem dos Sertoens, declaro, que em quanto ao Cacáo, Café, 
Cravo, e Salsa, pertence esta obrigaçaõ aos mesmos, que compra
rem os referidos generos, dos quaes se costumaõ pagar os Dizimos 
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na mesma occasiaõ do embarque. A respeito porém dos mais 
generos, como saõ Manteigas de Tartarugas, e toda a qualidade 
,de Peixes, oleos de Cupauba, azeite de Andiroba, e todos os mais 
eff eitos, exc~ptuando unicamente os fructos, que prodtis a terra 
por meio da . cultura, sendo elles remettidos para esta Cidade, 
nella se pagaráõ os Dízimos dirigindo-se nesta materia o Thesou
reiro g~ral pelas Guias, que lhe forem remetidas. E se algum dos 
ditos generos se vender nas Povoaçoens, seraõ obrigados os 
Directores a cobrar os Dízimos observando a fórma, que se lhes 

. prescreve no paragrafo 3.0 . 

58 Finalmente como, supposta a rusticidade, e ignorancia 
dos .mesmos lndios, entregar a cada hum o dinhejro, que lhe 
oompete, seria offender naõ só as Leys da Caridade, mas da 
Justiça, pela notoria incapacidade, que tem ainda agora de o 
administrarem ao seu arbítrio, será obrigado o Thesoureiro geral 
a comprar com o dinheiro, que lhes pertencer na presença dos 
mesmos Indios aquellas fazendas de que elles necessitarem: 
Executando-se nesta parte inviolavelmente aquellas ordens com 
que tenho regulado nesta Cidade o pagamento dos ditos Indios, 
em beneficio commum delles: Deste . modo acabando de 
comprehender com evidencia estes miseraveis Indios a fidelidade 
com que cuidamos nos seus interesses, e as utilidades, que corres
poµ.dem ao seu trafico, se reporáõ. naquella boa fé de que depende 
a su·bsistencia, e augmento do Commercio. 

59 Sendo a destribuiçaõ dos lndios, hum dos principaes 
objectos a que se dirigiráõ sempre as· Patemáes· providencias, e 

.Piissimas Leys de Sua M~gestade: como em prejuízo commum 
dos seus Vassallos, se faltou á observancia, que ellas deveráõ ter, 
com escandalosa offensa naõ só das Leys, da Justiça, e Piedade, 
mas até daquelle mesmo decoro, que se deve aos reSí>eitosos 
Decretos dos nossos Augustos Soberanos: Para que as ditas Reaes 
Ordens, tenhaõ a sua devida execuçaõ; observaráõ os Directores 
as d·eterminaçoens seguintes. 

60 Dictaõ as Leys da natureza, e da razaõ, que assim como 
as partes no corpo fysico devem concorrer para a conservaç~õ 
do todo, he igualmente percisa esta obrigaçaõ nas partes, que 
constituem o todo moral, e politico. Contra os irrefragaveis dicta
mes do mesmo direito natural, se faltou até agora a esta indispen-
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~vel; affectando-se especiosos pertextos para se illudir a repartiçaõ 
· .do Poyo, de que por infallivel consequencia. se havia de seguir 
·a ruína total do Estado; porque faltando aos moradores delle os 
o~os . de que necessitaõ para .ª fabrica .. das Lavouras, e parà 
a extracçaõ das Drogas, precisamente se havia de diminuir a 
cultµra e abater o Commerçio. . - . . 

61 . Estabelecendo-se neste sollido, e fundamental principio 
as Leys da -distribuiçaõ, cl~a, e evidenteme~te comprehenderáõ 
'?5 Directores, que. deixando de obserVar esta Ley '· se constituem 
Réos do mais abominavel, e escandalozo delicto~ qual he embara
çar ·o estabelecimento, a cooservaçaõ, o . augmento, e toda a 
felicidade do Estado, . e frustrar as ,Piíssimas intençoens de Sua 
M~gesta.de, as quaes na fórma do Alvará de 6 de iunho de 1755. 
se derigem a que os Moradores delle se naõ vejaõ precizados a 
mandar vir obreiros, ·e trabalhadores de fóra para o trafico das 

. suas, Lavouras, e cultura das suas terras; e os. lndios naturaes 
dos Pays, naõ fiquem privados do justo estipendio correspondente 
ao seu trabalho, que daqui .por diante se lhe regulará na forma 
das Reaes Ordens do dito Senhor:· Fazendo-se por este modo 
'entre huns; e outrQs recip~ocos os interesses, de que sem duvida 
resu!taráõ ·ao Estado as ponderadas felicidades. · 

62 Pelo que recommendo aos Directores, appliquem hum 
especialissimo cuidado, a que os Principaes, a quem compete 
privativamente a exeçuçaõ das Ordem respectivàs á destribuiçaõ 
dos lndios, naõ faltem com elles aos moradores, que lhes presenta
rem Portarias do Governador do Estado·; naõ lhes sendo licito .. 
em caso· algum, nem exceder o numero da repartiçaõ; nem deixar 
de -Executar as referidas Ordens, ainda que · seja com detrimento 
da mayor utilidade dos mesmos Indios; por ser indisputavelmente 
certo, que a necesisdade oommua, constitue .huma Ley superior a 
.todos os incomodos, e prejuizos particulares. 

. 63 E como Sua Magestade foi servid9 ·dar novo methodo 
ao governo destas Povoaçoens; abolindo a administraçaõ temporal, 
que os Regulares exercitavaõ · nel.las; e em consequencia desta 
Real Ordem, fica cessando a fórma da repartiçaõ dos Indios; os 
quaes se dividiráõ em tres partes~ huma pertencente aos Padres 
·Missionarios; outra ao serviço dos Moradores; e outra ás mesmas 
Povoaçoens: Orden.o aos. Directores, que observem daqui por 
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diante inviolavelmente, o paragrafo 15. do Regimento, no qual 
o dito Senhor manda, que, dividindo-se os ditos Indios em duas 
.partes iguaes, huma dellas se conserve sempre nas suas respectivas 
Povoaçoens, assim para a ~efeza do Estado, como para todas as 
diligencias do seu Reál serviço, e outra para se repartir pelos 
Moradores, naõ só para a esquipaçaõ das Canôas, que vaõ extrahir 
Drogas ao Sertaõ, mas para os ajudar na plantaçaõ dos Tabacos, 
canas de Assucar, Aigodaõ, e todos os generos, que pódem inri
quecer o Estado, e augmentar o Comnl'ercio. 

64 Para que a referida destribuiçaõ, se observe com aquella 
rectidaõ, e inteireza, que pedem as Leys da Justiça distributiva, 
cessando de huma vez os clamores dos Póvos, q1;1e cada dia se 
confundiraõ em taõ interessante materia, as repetidas Ordens de 
Sua Magestade; naõ se · pondendo · comprehender, se era mais 
abominavel a causa; se mais prejudicial o effeito; haverá dous 
livros rubricados pelo Dezembargador Juiz de Fóra, em que se 
matriculem todos os Indios capazes de trabalho, que na fórma 
do §. XIII. do Regimento saõ todos aquelles, que tendo treze 
annos de idade, naõ passarem de segenta. · 

65 Hum destes livros se conservará em poder do Gover
nador do Estado, e outro no do Dezembargador Juiz de Fóra, 
como Presidente da Camera: nos quaes se iraõ matriculando os 
Indios, que chegarem á referida idade; riscando-se deste numero 
todos aquelles, que constar .por Certidões dos seus Parocos, que 
tiverem falecido, e os que pela razaõ dos seus achaques se repu
tarem por incapazes de trabalho: O que se deve executar na 
conformidade das listas, que os Directores remetteráõ todos os 
annos ao Governador do Estado, as quaes devem estar na sua 
maõ até o fim do mez de Agosto infallivelmente. · 

66 Sendo pois as referidas listas o documento, autentico, 
. pelo qual se devem regular todas as ordens respectivas á mesma 
destribuiçaõ, ordeno aos Directores, que as façaõ todos os annos, 
declarando nellas ftdelissimamente todos os lndios, que · forem 
c~pazes de trabalho, na fórma dos paragrafos antecedentes, as 
quaes seráõ assignadas pelos mesmos Director-es, e Principaes, 
com cominaçaõ de que faltando ás Leys da verdade em materia 
taõ importante ao interesse Publico, huns, e outros seráõ castiga
dos como inimigos communs do Estado. 
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67 Mas ao mesmo tempo, que recõrnendo aos Directores, 
e Principaes a inviolavel, e exacta observancia de todas as ordens 
respectivas á repartiçaõ do Povo; lhes ordeno, que naõ appliquem 
Indio algum ao serviço particular dos Moradores para fóra das 
Povoaçoens, sem que estes lhe apresentem licença do Governador 
do Estado, por escrito;. nem consintaõ, q:ue os ditos Morádores 
retenhaõ em casa os referidos Indios além do tempo porque 
forem concedidos: O qual se declarará nas mesmas Licenças, e 
tambem nos recibos, que os Moradores devem passar aos Princi
paes, quando lhes entregarem os Indios. E como a escandalosa 
negligencia, que tem havido na observancia desta Ley, que se 
declara no paragrafo 5 tem sido a origem de se. acharem quasi 

. desertas as Povoaçoens, seraõ obrigados os Directores, e Princi
paes a remetter todos os annos ao Governador do Estado huma 
Lista dos trangressores ·para se :proceder contra elles, impondo
selhes aquellas penas, que determina a sobredita Ley no referido 
.paragrafo. 

68 He verdade, que naõ admite controversia, que em todas 
as Naçoens civilizadas, e polidas do Mundo á .. proporçaõ das 
Lavouras, das manufacturas, ·e do Commercio, se augmenta o 

· numero dos Commerciantes, operarias, e Agricultores; porque 
correspondendo a cada hum o justo, e racionavel interesse propor
cionado ao seu trafico, se fazem reciprocas as conveniencias, e 
commuas as utilidades. E · para que as Leys da distribuiçaõ se 
observem com reciproca -conveniencia dos moradores, e dos Indios, 
e estes se possaõ empregar sem violencia nas utilidades daquelles, 
desterrando-se por este modo o poderoso inimigo da ociosidade, 
seraõ obrigados os moradores, apenas receberem os Indios, a 
entregar aos Directores toda a importancia dos seus sellarios, que 
na fórma das Reáes Ordens de Sua Magestade, devem ser arbitra
dos de sorte, que a conveniencia do lucro lhes suavise o trabalho . 

69 Mas porque da observancia deste paragrafo, se podem 
originar aquellas racionaveis, e justas queixas, que até agora faziaõ 
os moradores, ·de que deixando ficar nas Povoaçoens os paga
.mentas dos Indios, ainda quando evidentemente mostravaõ, que 
os mesmos lndios desertavaõ ,de seu serviço se lhes naõ restituiaõ 
os ditos pagamentos; vindo .por este modo os desertores ~ tirar 
comodo do seu mesmo delicto, naõ só com irreparavel damno dos 
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P6vos, mas com tal habarimeoto do Commcrcio; sendo talvez 
este o iníquo fuB. a que se derigia taõ pernicioso abuso; para se 
evitarem as referidas queixas; Onlmo aos Directons, que apenas 
receberem os sobreditos sellarios entreguem aos Indios huma parte 
da importancia .delles, deixando ficar as duas partes em deposito; 
paraº· que haverá em todas as PovoaÇ(>Cns hum Cofre, dc&tmado 
unic.amente para deposito dos ditos pagamentos, os quaes se 
acabaráõ aos mesmos Indios, comtando, que elles os vencêraõ 

com o seu trabalho. 
70 Succedendo porém desertarem os Indios do serviço dos 

moradOres antes do tempo, que se acha regulado, pelas Reáes 
Leys de Sua Magestade, que na forma do paragrafo 14. do 
Regimento, a respeito desta Capitania he de seis mess; e verefi
ando-se a dita deserçaõ, a qual os moradores deVem fazer certa 
.por algum documento; ficaráõ os lndios perdendo as duas partes 
do seu pagamento, que logo se eotrcgaráõ aos mesmos moradores. 
O que se praticará pelo contrario averiguando-se, que os morado
res deraõ causa á dita deserçaõ, porque neste caso naõ só perderáõ 
toda a importancia do pagamento, mas o dobro delle. E para que 
os moradores naõ ~ allegar ignorancia alguma nesta materia, 
lhes advirto finalmente, que falescaido algum Indio no mesmo 
trabalho, ou impossibilitando-se para elle, por ca•JSa de molestia, 
~ráõ obrigados a entregar ao mesmo Indio, ou a su11 herdeiros 
o justo estipeodio, que tiver merecido. 

71 E como pelo paragrafo S.0 deste Directorio, se concede 
licença aos Principaes, Capitaens mórcs, Sargentos móres, e mais 
Officiaes ·das Povoaçoens, para mandarem alguns Iodios por sua 
conta ao Commercio do Sertaõ, por ser justo, que lhes petmittaõ 
os meios competentes para sustentarem as suas PcssaaslJ e Familias 
com a decencia devida aos SCJIS empregos, observaráõ os Directo
res com os referidos Officiaes na fórma dos paga11a1~ o que 
se determina a respeito dos Moradores, exceptuando unicamente 
o caso em que elles como Peswas miseraven naõ ten•ueõ dinheiro, 

· ou fazendas com que possaõ prefazer a importancia dos Salários, 
porque nesse caso seráõ· obrigados a fazer hum escriptc> de divida, 
auignado por elles, e pelos mesmos Directores, que ficará no Cofre 
do deposito, no qual se obriguem á satjsfaçaõ dos 1cfcridos Salá
rios apenas receberem o producto, que lhes competir. 
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72 Devendo acautelar-se todos os dólos, que .podem acon
tecer nos pagamentos dos Indios, recõrnendo muito aos Directores, 
que no caso, que os moradores · queiraõ fazer o dito pagamento, 
em fazendas; achando os Indios conveniencia neste modo de satis
façaõ~ naõ consintaõ de nenhum ·modo, que estas sejaõ reputadas 
,por maior preço, do que se vende nesta Cidade; permittin.do 
unicamente de avanço ajusta despeza dos transportes, que se 
arbitrará a proporçaõ das distancias das Povoaçoens a respeito 
da mesma Cidade. E quando os ditos Moradores pertendaõ reputar 
as suas fazendas, por exorbitantes preços, naõ ·poderáõ os Directo
res aceitallas em pagamento, com cominaçaõ de satisfazerem aos 
.mesmos Indios qualquer .prejuizo, que se lhe seguir do contrario. 
O que os mesmos Directores observaráõ em todos os casos, em 
que os Moradores concorrem por este modo com os Indios, ou 
seja satisfazendo-lhes com fazendas o seu trabalho, ou compran
do-lhes os seus generos. 

73 Consistindo finalmente na inviolável execuçaõ destes 
Paragrafas o ·distribuírem-se os Indios com aquella fidelidade; e 
inteireza, que recõmendaõ as piissirnas Leys de Sua Magestade, 
dirigidas unicamente ao bem commum dos seus VassaJlos, e ao 
sólido augmento do Estado: Para que de nenhum modo se possaõ 
illudir estas interessantissimas determinaçoens seraõ obrigados os 
Directores a remetter todos os annos no principio de Janeiro ao 
Governador do Estado huma lista de todos os lndios que se 
destribuiraõ no anno antecedente; declarando-se os nomes dos 
Moradores, que os receberaõ; e em que tempo; a importancia 
dos sellarios, que ficaraõ em deposito;. e os 1preços porque foraõ 
reputadas as fazendas, com as quaes se .fizeraõ os ditos pagamen
tos; para que ponderadas estas importantes ~aterias com a devida 
reflexaõ, se possaõ dar todas aquellas providencias, que se julgarem 
:precisas, para se evitarem os prejudicialíssimos dóllos, que se 
tinh~õ introduzido no importantíssimo Commercio do Sertaõ, 
faltando-se com escandalo da piedade, e da razaõ ás Leys da 
Justiça destributiva, na repartiçaõ dos Indios, em prejuízo commum 

·dos Moradores, e ás da comutativa ficando por este modo priva
dos os ditos Indios do racionavel lucro do seu trabalho. 

74 A lastimosa ruína, a que se achaõ reduzidas as Povoa
çoens dos Indios, de que se compõem este Estado; he digna de 
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taõ especial attençáõ, que naõ devem os Directores omitir dili
gencia alguma conducente ao seu perfeito restabelecimento. Pelo 
que recõmendo aos ditos Direotores, que apenas chegarem ás suas 
res~tivas Povoaçoens, appliquem logo todas as providencias para· 
que nellas se estabeleçaõ casas de Camera, e Cadêas publicas, 
cuidando muito em que e~tas sejaõ erigidas com toda a segurança, 
e aquellas com a .possível grandeza. Consequentemente empre
garáõ os Directores hum particular cuidado ein persuadir aos 
lndios, que façaõ casas decentes para os seus domicillios, dester
rando o abuso, e a vileza de viver em choupanas á imitaçaõ .dos 
que habitaõ como barbaros o inc':lito sentro dos Sertoens, sendo 
evidentemente certo, que para o augmento das Povoaçoens, con
corre muito a nobreza dos Edifícios. 

75 Ma8 como a principal origem do lamentavel estado a 
que as ditas Povoaçoens estaõ reduzidas procede de. se acharem 
evacuadas; ou porque os seus habitantes obrigados das violencias, 
que experimentaraõ nellas, buscavaõ o refugio nos mesmos Mattos 
em que nasceraõ; ou porque os Moradores do Estado usando do . . 

illicito meio de os practicar, e de outros muitos que administra 
em huns a ambiçaõ, em outros a miseria, os retém, e conservaõ 
no seu serviço; cujos 1ponderados damnos pedem huma prompta, 
e efficaz providencia Seraõ obrigados os Directores a remetter ao 
Govemado do Estado hum mappa de todos os lndios ausentes, 
assim dos que se achaõ n.os Mattos, como nas casas dos Mora
·dores, para que examinand0:-se as causas da sua deserçaõ, e os 
motivos porque os ditos Moradores os conservaõ em suas casas, 
se appliquem todos os ineios proporcionados para que sejaõ resti
tuidos ás suas respectivas Povoaçoens. 

76 E como para conservaçaõ, e augmento dellas naõ seria 
:providencia bastante o restituírem-se· aquelles Moradores, com 
que fáraõ estabelecidas, naõ se introduzindo nellas maior numero 
de habitantes; o que só se póde conseguir, ou reduzindo-se as 
Akleas pequenas a Povoaçoens populosas; ou fornecendo-as de 
Indios por meio dos descimentos; observaráõ os Directores nesta 
importante materia as determinaçoens seguintes, as quaes lhes 
participo na conformidade das Reaes Ordens de ·Sua Magestade. 

77 No §. II. do Regimento ordena o dito Senhor, que as 
Povoaçoens dos Indios constem ao menos de 150. MóradOres, por 
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naõ ser conveniente ao_ bem Espiritual, e Temporal dos mesmos 
lnd~s, que viv~õ em Povoaçoens pequenas, sendo indisputavel, 
que a proporçao do numero dos habitantes se introduz nellas a 
civilidade, e Cornmercio. E como para se executar esta Real Ordem 
se d.evem r~duzir as Aldeas a Povoaçoens po.pulosas, incorp0ran
do-se, e unmdo-se humas a outras; o que na fónna da Cartã do 
primeiro de Fevereiro de 1701. firmada pela Real maõ de Sua 
Magestade, se naõ póde executar entre Indios de diversas Naçoens . . ' 
sem pnmetro consultar a vontade de huns, e outros; ordeno aos 
Directores, que na mesma lista que devem remetter dc>s Indios na 
fórma assima declarada, expliquem com toda a clareza a 
distincçaõ das Naçoens; a diversidade dos costumes, que ha entr,e 
ellas; e a o.pposiçaõ, ou concordia em que vivem; para que, 
reflectidas todas ··estas circumstancias, se possa determinar em 

· Junta o modo, com que sem violencia dos ·mesmos Indios se 
devem executar estas utilissimas reducçoens. 

-78 E~ quanto porém aos decimentos, seodo Sua Magestade 
servido recommendallos aos Padres Missionarios nos §§. 8., e 9. 
do Regimento, declarando o mesmo Senhor que confiava delles 
este cuidado, por lhes ter encarregado a administraçaÕ Temporal 
das Aldeas; como ·na conformidade do Alvará de 7 de Junho de 
1755, foi o dito Senhor servido remover dos Regulares o dito 
governo Temporal mandando-o entregar aos Juizes Ordinarios, 
Vereadores, e mais Officiaes de Justiça, e aos' Principaes res.pecli
vos; teraõ os Directores hum a .incansavel vigilancia em advertir 
a huns, e outros, que a .primeira, e mais importante ~brigaçaõ 
dos seus póstos consiste em fornecer a~ Povoaçoens de Indios por 
meio dos decimentos, ainda que seja á custa das maiores despezas 
da Real Fazenda de Sua Magestade, com a inimitavel, e catholica 
piedade dos nossos Augustos Soberanos, tem declarado em repeti- . 
das Ordens, por ser este o meio mais proporcionado para se 
dilatar a Fé, e fazer-se respeitado, e conhecido neste novo Mundo 
o adoravel nome do nosso Redem·ptor . . 

79 E .para que os ditos Juizes .Ordinarios, e Principaes 
possaõ desempenhar cabalmente taõ alta, e importante obrigaçaõ, 
ficará por conta dos Directores persuadir-lhes as grandes utilidades 
Espirituaes, e Temporaes, que se haõ de seguir dos ditos decimen
tos, e o prompto, e efficaz concurso, que acharáõ sempre nos 
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Governadores do Estado, como fiéis executores, que devem ser 
~ ~xemplares, catholicas, e religiosíssimas intençoens de Sua 
Magestade. · 

80 Mas como a Real intençaõ dos nossos Fidelissimos 
Monarchas, em mandar fornecer as Povoaçoens de oovos Indios 
se dirige, naõ só ao estabelecimento das mesmas Povoaçoens, e 
augmento do Estado, mas á civilidade dos mesmos Indios por 
meio da communicaçaõ, e do _ Commerqo; e para este virtuoso 
fim póde concorrer muito a introducçaõ dos Brancos nas ditas 
Povoaçoens, .por ter mostrado a experiencia, que a odiosa separa
çaõ entre huns, e outros, em que até agora se conservaráõ, tem 
sido a origem da incivilidade, a que se achaõ reduzidos; para que 
os ·mesmos Indios se possaõ civilizar pelos suavíssimos meios do 
Commercio, e da commuoicaçaõ; e estas Povoaçoens passem a 
ser naõ só populosas, mas civis; poderáõ os Moradores deste 
Estado, de qualquer qualidade, ou condiçaõ que sejaõ, concor
rendo· nelles as circumstancias de hum exemplar procedimento, 
assistir nas referidas Povoaçoens, logrando todàs as honras, e 
privilegios, que Sua Magestade foi servido conceder aos Morado
res dellas: Para o que apresentando licença do ~vernador do 
Estado, oaõ só os admittiráõ os Directores, mas lhes daraõ todo 
o auxilio, e favor passivei para ereêçaõ de casas competentes ás 
suas Pessoas, e Famílias; e lhes distribuiráõ aquella porçaõ de 
.terra que elles possaõ cultivar, sem .prejuizo do direito dos Indios, 
que ·na conformidade das Reaes Ordens do dito Senhor saõ · os 
primarios, e naturaes senhores das mesmas terras; e das que· assim 
se lhes distribuirem mandaráõ no termo que lhe .permitte a Ley, 
os ditos novos Moradores tirar suas Cartas de Datas na f6rma 
do costume inalteravelmente estabelecido. 

81 E .porque os Indios, a quem os Moradores deste Estado 
tem reposto em má Fé pelas re.petidas violencias, com que os 
trataraõ até agora, se naõ persuadaõ de que a introducçaõ delles 
lhes será summamente .prejudicial; deixando-se convencer de que 
assistindo naquellas Povoaçoens as referidas pessoas, se faraó 
senhoras das suas terras, e se utilizaraõ do seu trabalho, e do 
seu Commercio; vindo por este modo a sobredita intioducçaõ a 
produzir contrarios effeitos ao sólido estabelecimento das· mesmas 
Povoaçoens; seraõ obrigados os Director~, antes de admittir as 
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taes Pessoas, a manifestar-lhes as condiçoens, a que ficaõ sujeitas, 
de que se fará termo nos livros da Camera assignado pelos Direc
.tores, e ~las mes~as Pessoas admittidas. 

82 Primeira: Que de nenhum modo poderáõ possuir as 
terras, que na fórma das Reaes Ordens de Sua Magestade se 
acharem distribuidas ·pelos Indios, .perturbando-os da posse pacifica 
dellas, ou seja em satisfação de alguma divida, ou a tit~lo de 
contracto, doaçaõ, disposiçaõ, Testamentaria, ou de outro qualquer 
.pretexto, ainda sendo apparentemen-te licito, e honesto. 

83 _Segunda: Que seráõ obrigados a conservar com os Indíos 
aquella reciproca paz, e concordia, que pedem as Leys da humana 
Civilidade, considerando a igualdade, que tem com elles na razaõ 
generica de Vassallos de Sua Magestade, e tratando-se mutua
mente huns a outros com todas aquellas honras, que cada hum 
merecer pela qualidade das suas Pessoas, e graduaçaõ de seus 
1póstos. 

84 }erceira: Que nos empregos honorificos naõ tenhaõ 
·preferencia a respeito dos ln<!_ios, antes pelo contrario, havendo 
nestes capacidade, preferiraõ sempre aos mesmos Brancos dentro 
das suas respectivas Povoaçoens, na conformidade das Reaes 
Ordens de Sua Magestade. 

85 Quarta: Que sendo admittidos naquellas Povoaçoens 
para civilizar os lndios, e os animar com o seu exemplo á cultura 
das terras, e a ,buscarem todos os ·meios lícitos, e virtuosos de 
adquirir as conveniencias. Temporaes, senaõ desprezem de traba
lhar :pelas suas maõs nas terras, que lhes forem distribuídas; tendo 
entendido, que á .proporçaõ do trabalho manual, que fizerem, lhes 
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permittirá Sua Magestade aquellas honras, de que se constituem 
beneip.eritos os que rendem serviço taõ importante ao bem publico. 

8.6 Q~nta: Que deixando de observar qualquer das referidas 
condiçoens, seraõ logo expulsos das mesmas terras, perdendo -todo 
o direito, que tinhaõ adquirido, assim á propriedade dellas, como 
a todas as Lavouras, e plan-taçoens, que tiverem feito. 

87 Para se conseguirem pois os interessantíssimos fins, a 
que se dirigem as mencionadas condiçoens, que saõ a paz, a uniaõ, 
e a concordia publica, sem ·as quaes naõ .podem as Republicas 
subsistir, cuidaráõ muito os Directores em applicar todos os meios 
conducentes para que nas suas Povoaçoens se extingua ·totalmente 
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• • • • • • a odiosa, e abominavel distincçaõ, que a 1gnoranaa, ou a 1D1qw-
dade de quem preferia as convenieocias .particulares aos interesses 
publicos, introduzia entre os Indios, e Br~cos, faze~o entre e~e.s 
quasi moralmente impossível aquella un1aõ, e soaedade C1v1l 
tantas vezes recommendada pelas Reaes Leys de Sua Magestade. 

88 Entre os meios, màis .proporcionados para se conseguir 
taõ virtuoso, util, e santo fim, nenhum he mais efficaz, que 
procurar .por via de casamentos esta importamWima uniaõ. Pelo 
que recommendo aos Directores, que appliquem incessante cuidado 
em facilitar, e promover pela sua parte os matrimonios entre os 
Brancos, e os Indios, para que por meio deste sagrado vinculo se 
acabe de extinguir totalmente aquella odiosíssima distincçaõ, que as . - . . . 
Naçoens mais polidas do Mundo abominarao sempre, como 1n1m1-
go commum do seu verdadeiro, e fundamental estabelecimento. 

89 Para facilitar os dit~ matrimonios, empregaráõ os Direc
tores toda a efficacia do seu zelo em persuadir a todas as Pessoas 

. Brancas, que assistirem nas suas Povoaçoens, que os Indios tanto 
naõ saõ de inferior qualidade a respeito deltas, que dignando-se 
Sua Magestade de os habilitar para todas aquellas honras compe
tentes ás graduaçoens dos seus póstos, consequentemente ficaõ 
logrando os mesmos privilegios as Pessoas que casarem com os 
dittos Indios; desterrando-se por este modo as .prejudicialissimas 
imaginaçoens dos Moradores deste Estado, que sempre reputáraõ 
por iofamiás similhantes matrimonios. 

90 Mas como as providencias, ainda sendo reguladas pelos 
dictames da reflexaõ, e da prudencia, produzem. muitas vezes fins 
contrarios, e .póde succeder, que, contrahidos estes matrimooios, 
degenére o vinculo em desprezo, e em discordia a mesma uniaõ; 
vindo por este modo a transformarse em instrumentos de ruína 
os mesmos meios que deveraõ oondnzir para a concordia; recom
mendo muito aos Directores, que apenas forem informados de 
que algumas Pessoas, sendo casadas, desprezaõ os seus maridos, 
ou as suas mulheres, por concorrer nelles a qualidade de Indios, 
o :participem logo ao Gover_nador do Estado, para que sejaõ 
secretamente castigados, como fomeotadores das antigas discor
dias, e perturbadores da paz, e uniaõ publica. 

91 Deste modo acabaráõ de comprehender os Indios com 
toda a evidencia, que estimamos as suas pessoas; que naõ despre· 
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zamos as suas allianças, e o seu parentesco; que reputamos, como 
proprias as suas utilidades; e que desejamos, cordial e sincéra
rnente conservar com elles aquella reciproca uniaõ, em que se 
firma, e estabelece a sólida felicidade das Republicas. 

92 Consistindo finalmente o firme estabelecimento de todas 
estas Povoaçoens na inviolavel, e exacta observancia das ordens, 
que se contém neste Directorio, devo lembrar aos Directores o 
incessante cuidado, e incap~avel vigillancia, que devem ter em taõ 
util, ~ interessante rnateria~ bem entendido, que entregando-lhes 
méramente a direcçaõ, e economia destes lndios, como se fossem 
seus Tutores, em quanto se conservaõ na barbara, e incivil rustici
d~e, em que até agora foraõ educados; naõ os dirigindo com 
aquelle zelo, e fidelidade que pedem as Leys do Direito natural, · 
e Civil, seraõ ,punidos rigorosamente como inimigos communs dos 
sólidos interesses do Estado com aquellas penas estabelecidas 
.pelas Reaes Leys de Sua Magestade, e com as mais que o mesmo 
Senhor for servido impor-lhes como Reos de delictos taõ prejudi
ciaes ao com~um, e ao importantíssimo estabelecimento do mesmo 
Estadó. 

93 Mas ao mesmo -tempo, que recommendo a<>s Directores 
a inviolavel observancia destas orderis, lhes tórno a advertir a 
prudencia, a suavidade, e abrandura, com que devem executar 
as sobreditas ordens, es-pecialmente as que disserem respeito á 
refórma dos abusos, dos vícios, e dos costumes destes Póvos, 
para que naõ succeda que, estimulados da violencia, tomem a 
buscar nos centros dos Mattos os torpes, e abominaveis _erros 
do Paganismo. · 

94 Devendo -pois executarse as referidas ordens com todos 
os lndios, de que se compoem estas Povoaçoeris, com aquella 
moderaçaõ, _e brandura, que dictaõ as. Leys da .prudencia; ainda 
se faz mais ·precisa esta obrigaçaõ com aquelles, que novamente 
descerem dos Sertoens, tendo ensinado a experiencia, que só pelos 
meios da suavidade he que estes miseráveis rusticos recebem as 
sagradas luzes do Evangelho, e o utilissimo conhecimento da 
civilidade, e do Commercio. Por ·cuja razaõ naõ poderáõ os 
Directores obrigar aos sobreditos Indios a serviço algum antes de 
dous annos de assistencia nas. suas Povoaçoens; na fórma, que 
determina Sua Magestade no § XIII. do Regimento. 
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95 Ultimamente recom·mendo aos Directores; que esqueci
dos totalmente dos naturaes sentimentos da propria conveniencia; 
só empreguem os seus cuidados nos interesses dos Indios; de sorte 
que as suas felicidades possaõ servir de estimulo aos que vivem 
nos Sertoens, .para ·que · abandonando os lastimosos erros, que · 
herdaraõ de seus ,progenitores, busquem voluntariamente nestas 
Pov9açoens Civis, por meio das utilidades-Temporaes, a verda~ 
deira felicidade, que he a eterna. Deste modo se conseguiráõ sem 
duvida aquelles altos, virtuosos, e santissimos fins, que fizeraõ 
sempre o objecto da Catholica piedade, e c;la Real benificencia 
.dos nossos Augustos Soberanos; quaes saõ; a· dilataçaõ da Fé; a 
extincçaõ do Gentilismo;· a . propagaçaõ do Evangelho; a civilidade 

• 
dos Indios; o bem commum dos Vass~llos; o augmento da Agri-
cultura; a introducçaõ do Commercio; e finalmente o estabeleci
mento, a o~ulencia, e a total · felicidade do Estado. Pará, 3 de 
Mayo de 1757. - FranciSco Xavier de Mendonça Furtado. -

EU ELREY. Faço Sab~·aos que este Alvará de confirmaçaõ 
virem: Que sendo-me presente o Regimento, que. baixa incluso, 
e tem por titulo: Directotj.o, ·que se deve observar nas Povoaçoens 
dos Indios do Pará, e Maranhaõ, em quanto Sua Magestade naõ 
mandar ·O . contrario: deduzido nos noventa e cinco Paragrafos, 
que nelle se contém, e publicado em tres de Mayo do anno proximo 
precedente de mil setecentos e cincoenta e sete por Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, do meu Conselho, Governador, e 
Capitaõ General ·do mesmo Estado, e meu Prineipal Commissario, 
e Ministro Plenipotenciario nas Conferencias sobre a_ Demarcaçaõ 
dos Limites Septemtrionae, do Éstado do Brasil: E porque senef.o 
visto, e exa.minado com maduro conselho, ·e prudente deliberaçaõ 
por Pessoas doutas, e timoratas, que mandei consultar sobre esta 
materia se achou por todas uniformemente, serem muito conve
nientes para o serviço de Deos, e meu, e para o Bem-Commum, 
e felicidade daquelles Indios, as Disposiço~ns conte-Udas no dito 
Regimento: Hey por bem, e me praz de confirmar o mesmo Regi
mento em geral, e cada hum dos seus noventa e cinco Paragrafos 
em particular, como se aqui por extenso fossem insertos, e 
transcriptos: E por este Alvará o confirmo de meu proprio Motu, · 
certa Sciencia, poder Real, e absoluto; para que por elle se gover-
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nem as Povoaçoens . dos Indios, que já se achaõ associados, e pelo 
tempo futuro se associarem, ·e reduzirem a viver civilmente. Pelo 
que: Mando ao Presidente do Conselho Ultramarino, Regedor da 
Casa da Supplicaçaõ, Presidente da Mesa da Consciencia, e 
Ordens; Vice-Rey, e Capitaõ General do Estado do Brasil, e a 
todos os Governadores, e. Capitaens Generaes delle,· como tambem 
aos Governadores das Relaçoens da Bahia, e Rio de Janeiro; Junta 
do Commercio destes Reynos, e seus Domínios; Junta da Admi
nistraçaõ da Companhia .Geral do Graõ Pará, e Maranhaõ,· Gover
nadores das Capitanias do Grão Pará, e de S. Joseph do Rio 
Negro, do Piauhi, e de quaesquer outras Capitanias; Desembar
gadores, Ouvidores, Provedores, Intendentes, ·e Directores das 
Colonias; e a todos os Ministros, Juízes, Justiças, e mais Pessoas, 
a quem o conhecimento deste pertencer, o cumpraõ, e guardem, e 
o façaõ cumprir, e guardar taõ inteiramente, como nelle se contém; 
sem embargo, nem duvida a.lguma; e naõ obstantes quaesquer 
Leys, Regimentos, Alvarás, Provisoens, Extravagantes, Opinioens, · 
e Glossas de Doutores, costumes, e estylos contrarios: Porque tudo 
Hei por derrogado para este e/feito sómente, ficando aliás sempre 
em . seu vigor. E Hey outrossim por bem, que este Alvará se 
registre com o mesmo Regimento nos livros das Cameras, onde 
pertencer, depois de haver sidQ publicado por Editaes: E que valha 
como Carta feita em meu Nome, passada pela_ Chancellaria, e 
sei/ada com os Sellos pendent~;s das 1ninhas Armas; aindà que 
pela dita Chancellaria naõ faça transito, e o seu eff eito haja de 
durar mais de hum anno, sem embargo das Ordenaçoens em 
contrario. Dado em Belem, aos 'dezasete dias do mez de Agosto 
de mil setecentos e cincoenta e oito. 

REY 

Sebasliaõ Joseph de Carvalho Me/lo. 

Alvará, porque V. Magestade há por bem ~onfirmar o Regi
mento, intitulado: Directorio, que se deve observar nas Povoaçoens 
dos Jndios do Pará, e Maranhaõ, em quanta Sua Magestade naõ 
mandar o contrario: Na fórma assim declarada. 

Para V. Magestade ver. 
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Filippe Joseph da Gama o fez. 

Registrado na Secr~taria de Estado dos Negocios do Reyno, 
no livro da Companhia Geral do Oraõ Pará, e Maranhaõ, a 
.foi. 120. Belem a 18 de Agosto de 1758. 

Filippe Joseph da Gama. · 

Poderá o Impressor Miguel Rodrigues estampar o Regimento, · 
intitulado: Directorio~ que se deve observar nas Povoaçoens dos 
Indios do Pará, e Maranhaõ, em quanto Sua Magestade naõ 
mandar o contrario: Porque para esse effeito por este Decreto 
sómente, lhe CQncedo a licença necessária. Belem, a dezasete de 
Agos·to de mil setecentos e cincoenta e oito. 

Com ·a Rubrica de Sua Magestade. 

Registrado. 

ANEXO VII 
Vide mapas das págs. 228 e 229 

Plano que se acha construído da Aldeia Maria a primeira 
ald~ia na Serra Dourada em distancia de Villa Boa 12 léguas 
e cituado na margem da Fartura. 
1 - Caza _do Regente 
2 - Caza do Vigário 
3 - Paiol de Mantimentos 
4 - Caza da Roda e Prença de Farinha de Mandioca 
5 - Telheiro ou Caza dos Carros -
6 - Quarteis ·para Indios que prezentemente se estão acabando 
7 - Rio Fartura em distância da Aldeia 8.8 braças 

Villa Boa~ 8 ·de maio de 1785. 

ANEXO VIII 
Vide mapa da pág. 230 

Planno de Aldeya de São Joseph de .Mossâmedes 
1 - Igreja 

• 2 - Palácio ou Caza de. Residencia dos Senhores ·Generais 
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3 - Praça 
4 - CÚa da Roda de fiar algodão com 190 fuzos, e 8 tiares 

de tecer o mesmo 
5 - Caza do Vigário 
6 - Caza do Ospital 
7 - CaZa do Cirurgião 
8 - Quartéis de Indios 
9 - Semitério 

1 O - Payol de mantimentos 
11 - Engenho de Farinha de Mandioca dem. e para cana 

12 - Bananal 
13 - Pomar 
14 - Moinho 
15 - Engenho Velho 
16 - Caza do Carro 
17 - Caza do Curral 
18 - Rego de ágoa que serve a todas as oficinas 

19 - Pasto Fechado 

ANEXO IX 
Vide mapa da pág. 231 

Largo da Matriz de S. José de Mossâmedes 
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ABRE V 1 A T U·R AS 

AMB - Arquivo do Museu das Bandeiras. 

SDEGO - Serviço de Documentação do Estado de Goiás, 
atualmente AHG - Arquivo Histórico de Goiás. 

AN - Arquivo Nacional. 

RIHGB - Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
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Outro ponto bem desenvolvido foi a análise 
do papel dos sertanistas, diante da carência 
de elementos capacitados à pacificação, às 
condições financeiras más da Coroa àquela 
époça, e à ação diminuta do Clero. 
Merece destaque a ilustração contida nos 
mapas, bem como parece deveras meritória 
a parte documental manuscrita consultada. 
Em apertada síntese, a apreciação que se po
de fazer, após análise atenta do trabalho ela
borado pela valorosa professora Marivone 
Matos Chaim, é esta: o tema da tese foi bem 
escolhido - envolve matéria relevante ·- , 
foi bem desenvolvido e merece crédito pela 
fidelidade da bibliografia utilizada para fun
damentá-lo; atingiu, em cheio, seus objeti
vos, contidos nas conclusões. 
Quero crer que algumas dessas conclusões 
se inspiraram, por afinidade, nas observa
ções constantes da tese magistral do eméri
to Professor Pasquale Petrone sobre os al
deamentos paulistas e sua função na valori
zação da região paulistana. 
A tese da professora Marivone é um trabalho 
que honra a sua autora pelo alto nível de cul
tura universitária de que se reveste. 

Professor Colemar Natal e Silva 
Presidente Perpétuo do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás 
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