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AS MISSÕES RELIGIOSAS NA CAPITANIA· DO 
RIO GRANDE NOS SÉCULOS XVII E XVIII 

Fátima Martins Lopes <*> 

As Missões, aqui entendidas como aldeamentos indígenas 
criados e organizados sob a administração de missionários ordenados 
e residentes 1

• ·com a finalidade religiosa de "catequizar e converter" 
os índios ao cristianismo e com o objetivo político-econômico de . ' 

possibilitar a colonização portuguesa, pressupunham a convivência 
entre dois mu~dos culturais diferentes que se relacionavam em 
posições desiguais e hierarquizadas que envolviam subordinação e 
dominação. , 

A necessidade crescente de controlar a terra é os nativos de 
forma mais rígida e persistente para possibilitar o projeto colonial, 
levou ao estabelecimento das Missões religiosas em áreas de avanço 
da "fronteira cultural" entre os mundos indígena e colonial.2 Nessas 
áreas, quase sempre com produção econômica iniciante e dependente 
da força de trabalho escrava do índio, as Missões suscitaram conflitos 
entre colonos e missionários pelo controle da mão-de-obra indígena e 
a legislação real não se mostrou eficaz para dirimir esses conflitos, 
confonne fica evidente pelas seguidas leis e decretos sobre o assunto.3 

O problema da "liberdade" dos índios, e ao mesmo tempo da sua 
utilização, presisava ser resolvido para possibilitar o desenvolvimento 
dessas áreas de expansão colonial.4 

e•> Mestranda em História na UFPE. 
Aroldo Azevedo, Aldeias e aldeamentos de índios, 1959, p.4. 

2 Ver Arno Kem, Missões: uma utopia política, 1982; Nádia Farage, As 
muralhas dos Sertões, 1991. 

3 Para legislação indigenista ver: José Oscar Beozzo, Leis e regimentos das 
Missões, 1983; Georg Thomas, Política indigenista dos portugueses no 
Brasil, 1982. 

4 Mário Pastore, Trabalho forçado indígena e campesinato mestiço livre no 
.Paraguai: uma visão de suas causas baseada na teoria da procura de 
rendas econômicas, set. 1990/fev. 1991, p. 147-185. 
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Em 1686, instituiu-se, o "Regimento e Leis sobre as Missões , 
do Estado do Maranhão e Pará, e sobre a Liberdade dos Indios", 
conhecido historicamente por "Regimento das Missões". Extendido 
mais tarde para todo o Estado do Brasil, o Regimento confirmava a 
Lei de 1680, que garantia a liberdade dos índios, e determinava que a 
administração das Missões passasse aos missionários religiosos que 
assumiriam o controle espiritual e temporal sobre os ín.dios reduzidos, 
criando um modelo ideológico de ação missionária entre os índios 
condicionando-os como criaturas dependentes e tuteladas. s 

· Nesse mesmo período, o Nordeste colonial português, 
livrando-se do domínio holandês, reiniciava um processo de 
povoamento, retomando também a presença missionária nos 
aldeamentos indígenas. Criou-se, dessa forma, a Junta das Missões, 
em Pernambuco, subordinada à que existia em Portugal, com a 
finalidade de promover e cuidar dos assuntos referentes às Missões e 
à catequese dos indígenas, seja no nível civil, eclesiástico ou criminal, 
abrangendo toda a Capitania de Pernambuco e Anexas, incluindo~se aí 
a do Rio Grande. 6 

As Missões da Capitania do Rio Grande começaram a surgir, 
então, nesse movimento de retomada do povoamento colonial e 
aldeamento indígena, sendo formadas as Missões de Guajiru (hoje, 
cidade de Extremoz) e Guaraíras (hoje, cidade de Arês), sob a 
administração dos padres da Companhia de Jesus, que reduziram os 
remanescentes potiguares do litoral norte-rio-grandense. Logo, 
porém, a Capitania do Rio Grande seria envolvida pelo movimento de 
resistência indígena à penetração colonial, conhecido como Guerra 
dos Bárbaros, encabeçado por grupos étnicos do sertão nordestino, 
que resultaria na redução de grande contingente dessas etnias nas 
~eferidas Missões, assim como, na criação da Missão do Apodi (hoje, 
Apodi), na ribeira do rio de mesmo nome no sertão potiguar, também 
sob a administração jesuíta. 7 

A situação de conflito constante entre colonos, indígenas e 
missionários levou a uma legislação complementar às anteriores: o 

' s João Renôr F. de Carvalho, A Lei dos Jndios do Maranhão de 1680 e o 
Regimento das Missões de 1686, jul.out. 1959/dez. 1983, p. 86-113. 

6 F. A. Pereira da Costa, Anais Pernambucanos, 1983. 
7 Vicente Lemos, Capitães-Mores e Governadores do Rio Grande do 

Norte: 1598-1697, v.1, 1912, p. 63-79. 
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"Alvará de 23 de novembro de 1700", ordenando que cada Missão 
recebesse uma légua de terra quadrada para o sustento dos índios e 
dos missionários residentes, liberando legalmente a terra para a 
colonização e obtendo a garantia do suprimento de mão-de-obra aos 
colonos.· A Guerra dos Bárbaros, no entanto, prolongou-se por quase 
50 anos de conflitos intermitentes, levando a novas reduções e criando 
a necessidade de novas Missões. Nesse contexto, foram fundadas a 
Missão de Igramació (hoje, Vila Flor), no litoral Sul, e a de Mipibu 
(hoje, São José de Mipibu), próxima à Natal, com a administração dos 
Carmelitas Reformados e dos Capuchinhos, respectivamente, 
reduzindo tanto os Potiguar como os tapuias do sertão. 

As Missões da Capitania do Rio Grande, como as restantes do 
Brasil, perduraram sob o controle dos missionários religiosos e sob o 
"Regimento das Missões" até o final da década de 1750 e início de 
1760, quando, sob o governo do Marquês de Pombal, os Jesuítas 
foram expulsos das terras do Império português e a Junta das Missões 
foi extinta. A administração dos índios aldeados passou ao poder laico , 
dos Diretores de lndios por força. do Alvará de 18 de agosto de 17 5 8, , 
que confirmoü para todo o Brasil o Diretório dos Indios, novo 
regulamento para as antigas Missões religiosas que, agora, deveriam 
ser transformadas em Vilas. 

, 
E nessa situação de expansão colonial e conflitos "intra-

coloniais e interétnicos que estudamos as Missões da Capitania do 
Rio Grande, destacando como objeto central do estudo as relações 
interétnicas (índios-missionãrios) estabelecidas nessas Missões, assim 
como, as relações entre elas e mundo colo~ial circundante, partindo
se do pressuposto que tais relações inseriam-se no contexto 
económico, político e ideológico da expansão e fixação coloniais. 

As Missões religiosas do Brasil sempre foram temas 
constantes de estudos e pesquisas desde o século pa.ssado. No entanto, 
o enfoque dado a esses estudos quase sempre surgia a partir de 
interesses externos à elas, ou seja, pelas suas características 
peculiares, as Missões suscitaram estudos que podiam ser 
direcionados ideologicamente, servindo, assim como "armas" em 
disputas acadêmicas e políticas. Assim, temos estudos os mais 
contraditórios possíveis: uns defendendo as ações dos missionários 
(historiadores da Ordens Religiosas), outros abominando-as8

; uns 

8 Júlio Pemetta, Missões Jesuítas no Brasil, 1909 . 
• 
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vislumbrando nelas exemplos da comunidade perfeita9
, outros só 

percebendo uma extrema exploração dos índios pelos missionários'º; 
outros, ainda, tentaram encontrar nelas características estruturais 
herdadas pelo "autoritarismo" e pelo "subdesenvolvimento" do país 
ou das áreas onde elas se desenvolveram. 

Nesses estudos, alguns aspectos das Missões foram 
levantados de forma isolada, dificultando uma análise e interpretação 
mais global de seu significado na história da colonização brasileira. 
As Missões, sem dúvida, são um objeto de estudo privilegiado para 
várias abordagens por que nelas ocorreu um grande exemplo de 
relações interétnicas, de encontro entre dois mundos que começavam 
a se conhecer. 

No que diz respeito ao estudo das Missões no Rio Grande do 
Norte, eles estão ainda no estágio "factual", isto é, os historiadores 
tradicionais e os cronistas das Ordens Religiosas preocuparam-se em 
localizar e identificar as Missões do Rio Grande, seus missionários e 
etnias aldeadas em cada uma. Contudo, não fizeram uma análise 
interpretativa de seu significado para a colonização da Capitania do 
Rio Grande. Quando muito, detectaram que nelas ocorria o processo 
de aculturação indígena essencial à colonização, numa forma de 
aplicação dedutiva e mecânica da explicação preestabelecida pelos 
estudos do restante das Missões no Brasil. Existe, portanto, ainda uma 
grande lacuna na história do Rio Grande do Norte que necessita ser 
preenchida. 

Os primeiros pesquisadores, sócios do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte, trabalharam com o acervo 
documental da referida entidade e obras dos cronistas do Brasil 
colonial, publicando sua produção na revista do mesmo Instituto. 
Esses historiadores tradicionais do Estado abordaram o tema de forma 
superficial, dada a sua preocupaç.ão com a história da colonização 
portuguesa da antiga Capitania do Rio Grande: Vicente Lemos, 
Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte, v.1 . (1912); 
Tavares de Lira, História do Rio Grande do Norte ( 1912); Rocha 
Pombo, História do Rio Grande do Norte ( 1922); Luís da Câmara 
Cascudo, História do Rio Grande do Norte (1955) e História da 

9 Clóvis Lugon, A República "Comunista" Cristã dos Guaranis: 1610-
. 1768, 1977. 

10 Moacyr Flores, Os índios infiéis, jul. 1992, p. 9-17. 
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Cidade do Natal ( 194 7); Tarcísio Medeiros, Aspectos geopolíticos e 
antropológicos da História do Rio grande do Norte ( 1973 ); Tarcísio 
Medeiros e Vicente Lemos, Capitães-1nores e Governadores do Rio 
Grande do Norte, v. 2. ( 1980). 

Vale salientar . ainda que a bibliografia acima citada se 
caracteriza -pelo estilo _peculiar dá época de narrar e . informar os 
acontecimentos, registrando datas e fatos, sem buscar explicações ou 
fundamentação teórica para determinados acontecimentos, mas de 
grande validade e 'importância considerável para a preservação da 
memória de período tão sighificativo da História local e disponível 

- para uma retomada do. terha nos dias atuais, com um novo àp~rato 
teóricô·metodológico c·om que se analise, se interprete e. se entenda o 
cotidiano dos ptimeiros habitantes do Rio Grande do Norte e as 
relações estabelecida~ entre eles e os europeus recém-chegados. 

Câmara Cascudo trouxe alguns capítulós sobre os índios, 
identificando sua etnia, localização e costumes, relata ainda, 
especificamente, uma parte sobre a Guerra dos Bárbaros, movimento 
de resistência indígena à colonização portuguesa na Capitania. Quanto 
às Missões, suas informações restringem-se à cronologia, às 
seqüências factuais de atividade missionária e a recenseamentos 
populacionais, principalmente quando trata da extinção das Missões, 
não iniciando qualquer tentativa de análise ou interpretação"· Na 
mesma linha historiográfica são os outros lívros e autores citados. 

Os cronistas das O.rdens Religiosas, por sua vez, enfoc:;im as 
Missões com o objetivo de preservar a história das Ordens, daí 
preocuparem-se, principalmente, . com o arrolamento cronológico da 
atuação de seus missionários, sem questionar ou analisar essa 
atividade. As Missões do Rio Grande são tratadas da mesma forma, 
aparecendo, quase sempre, apenas como um número a mais no quadro 
total das Missões brasileiras da Ordem. 

Acreditamos que o melhor entendimento da História do Brasil 
Colonial pode e deve acontecer através do aprofundamento do 
conhecimento da história regional e local, e para que isso aconteça 
cremos que as relações entre . índios e colonos devam ser 
exaustivamente exploradas, pois estão nelas o cerne do nosso povo e 
sua cultura. · 

11 Luis da Câmara Cascudo, História do Rio Grande do Norte, 1955. 
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Essa crença não é original, bem o demonstra o número 
crescente de pesquisadores, sejam historiadores ou antropólogos, que 
se debruçam sobre os documentos históricos na tentativa de trazer à 
luz a história dos nativos e europeus no início do Brasil. Essa 
atividade, no entanto, está imbuída da preocupação constante de trazer 
à vida não apenas o colono, mas também o nativo com o seu modo de 
pensar, sua cultura e seu mundo, assim como recuperar as relações 
que ambos estabeleceram entre si, com as suas formas, suas funções e 
seus resultados tanto para a colonização como para a cultura indígena, 
numa tentativa de revisar a embolorada história colonial brasileira. 
Tais atividades revisionistas têm sido, particularmente, valorizadas, 
devido ao período "comemorativo" dos 500 anos de contato entre 
Europa e América, quando estudiosos dp mundo inteiro voltam-se 
·para uma análise crítica do período inicial do contato e seus 
resultantes no desenvolvimento e na situação atual das Américas, 
principalmente a Latina. 

Nesse contexto, as Missões Meridionais, como as do Norte e 
do Nordeste do Brasil, têm merecido, a partir da década de 80, uma 
atenção significativa dos pesquisadores, pois despertou-se para o fato 
de que aspectos fundamentais da sociedade e da economia coloniais 
dessas regiões, ou d.e parte delas, estão ligadas ~ esse núcleo de 
contato interétnico inicial. Não se podia menosprezar por mais tempo 
a importância das Missões para o apaziguamento e aculturação dos 
indígenas brasileiros, assim como para a sua inserção no mundo 
colonial, seja como mão-de-obra civil ou militar. 

No entanto, não .basta um saber episódico e cronológico, que 
já foi relatado, principalmente, nas crônicas das Ordens Religiosas 
que atuaram no Brasil. Busca-se, ao contrário, a compreensão das 
relações estabelecidas entre os índios e missionários nesse início de 
colonização dentro do espaço físico bastante limitado das Missões, se 
comparado ao, anteriormente, ilimitado espaço de sobrevivência 
indígena. · 

Por outro lado, saber o que se passou nas Missões por si só 
pouco acrescentaria ao conhecimento histórico. Essas relações 
internas às Missões só são importantes e significativas quando 
colocadas no conjunto da história da colonização do Brasil. Isto é, as . 
relações internas ganham importância e particular significado quando 
são interligadas às relações externas, como a relação Estado-Igreja, a 
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relação colonos-Estado e a relação colonos-Missão, que baseavam a 
colonização do Brasil. 

Nessa perspectiva, as Universidades do Nordeste têm formado 
núcleos regionais e locais interdisciplinares, envolvendo 
principalmente, antropólogos, historiadores e arqueólogos, com a 
finalidade de recuperar a história indígena e coloniál, nelas inseridas 
também a História das Missões. Desses estudos têm sido produzidos 
trabalhos de abordagem regional e local que contribuem para a 
formação gradual de um conhecimento mais sólido da história 
indígena da região Nordeste, sustentado documental e 
metodologicamente, e que serve como base para as pesquisas. 
Podemos citar as coordenações de Maria Sylvia Porto Alegre (CE), 
Beatriz Góis Dantas (SE) e Gabriela Martin (PE). 

Nesses núcleos, há também uma produção de trabalhos 
acadêmicos, principalmente do Mestrado de Pernambuco, cuja .. 
temática missioneira também é encontrada, mesmo que em pequeno 
número: Maria do Céu Medeiros ( 1981 ), Bartira Ferraz Barbosa 
( 1991 ), Sarah Maranhão Valle ( 1992) e Paulo Tadeu de Souza 
Albuquerque . ( 1991 ), este último tratando de pesquisa histórico
arqueológica na área da Missão de Igramació da Capitania do Rio 
Grande. As pesquisas baseiam-se en1 fontes primárias, pautando-se 
numa metodologia histórico-crítica, analisando o papel dos 
missionários, indígenas, colonos e das próprias Missões, vistas 
isoladamente oti em grupo~ sob a admirlistraÇão da mesma Ordem 
Religiosa. Apesar de não tratarem das Missões do Rio Grande, tais 
trabalhos contribuem para suscitar questionamentos e para estabelecer 
parâmetros de ànálise, partindo do pressuposto que os môvimerttos de 
expansão e fixação coloniais foram desencadeados em todo o 
Nordeste e que, guardando-se as características locais, correspondiam 
às mesmas funções dentro do processo de colonização portuguesa. 

O estudo das Missões podem contribuir ainda para um 
redimensionamento da importância do papel e contribuição do 
indígena na sociedade potiguar. Muitos são os historiadores, entre 
eles Cascudo. que admitem o bom sucesso do processo de aculturação 
indígena nas Missões, confirmado pelo desaparecimento do indígena 
como elemento étnico-cultural, fundido à população colonial. 12 No 

i:? Luis da Câmara Cascudo, História da Cidade do Natal, Prefeitura 
Municipal de Natal, 1947, p. 95. 
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entanto, pesquisas histórico-antropológicas recentes efetuadas. no 
Nordeste, que incluem a reconstituição histórica das Missões e seus 
índios, demonstram que, ao contrário, o processo de aculturação dos 
indígenas foi insuficiente ou ineficaz. Concluem que, após a expulsão 
dos jesuítas e a extinção das Missões religiosas, muitos índios foram 
dispersos de seus aldeamentos, tendo uns formado novos núcleos de 
hab_itação resistindo ao contato e domínio do "branco", enquanto 
outros foram "transformados" em "caboclos", pela força das leis do 
Império brasileiro, para justificar a expropriação das terras indígenas 
doadas pelo "Alvará de 1700''. 13 Com esse_s estudos estão conseguindo 
demonstrar que a miscigenação étnica não foi o único elemento de 
"desaparecimento" do indígena nordestino. 

. . 

Nesse aspecto, o estudo das Missões do Rio Grande toma-se 
interessante para uma revisão da História colonial do Rio Grande do 
Norte, pois as Missões tiveram uma importância significativa, na 
difusão posterior dos núcleos populacionais coloniais, porque foi a 
partir das cinco Missões coloniais que se originaram as primeiras 
vilas do Rio Grande e consequentemente, os primeiros municípios na 
organização política da Capitania. Portanto, muitas são, ainda, as 
questões a serem respondidas sobre a história local no que se refere às 
relações entre esses três grupos humanos coloniais'. 

O estudo da temática missioneira foi motivado inicialmente 
pela participação, no ano de 1991, no projeto "Levantamento de 
Fontes para a História Indígena e do · Indigenismo", coordenado 
nacionalmente pelo Prof. John Manuel Monteiro, do Núcleo de 
História Indígena e do lndigenismo da :USP, com a finalidade de se 
elaborar um "Guia de · Fontes para . a História Indígena e do 
lndigenismo em Arquivos Brasileiros", publicado em 1994. 

Em 1993, sob a mesma coordenação do NHII-USP, efetuou
se o projeto de "Microfilmagem e lndexação dos Doc.umentos 
Relativos à História Indígena e do Indigenismo_", trabalhando com o 
acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 
que suscitou dúvidas e curiosidades, a1én1 de proporcionar um contato 
maior c~m a documentação relativa a temática indígena, motivando o 

t 3 Ver Maria Sylvia Porto Alegre, Aldeias indígenas e povoamento do 
t Nordeste no final do século XVIII; aspectos den1ográficos da "cultura de 

conta to 11
, out. 1992; Beatriz Góes Dan tas, Missiio Indígena no Gerú , 

1973. 
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nosso interesse para o aprofundamento na pesquisa sobre a temática. 
Como resultado desse trabalho conjunto, foi editado um catálogo cóm 
documentos imprescindíveis ao estudo do Nordeste colonial. 14 

. . 
Procuramos, agora, dar continuidade na pesquisa histórica 

documental da temática, utilizando, principalmente, º· material 
manuscrito pertencente ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte, levantado, microfilmado e já indexado, com 
a finalidade de contribuir com a historiografia local para a 
recuperação de parte de nossa história colonial, onde tanto o indígena 
como os colonos e missionários têm seu papel respeitado e 
valorizado. 

Para alcançarmos tais objetivos e responder as questões 
levantadas que permaneceram em aberto, utilizamos como fontes 
primárias manuscritas, os documentos sobre a temática indígená e 
missioneira do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte, levantado e indexado no Projeto de Microfilmagem e 
Indexação já citado. Assim como os documentos cartoriais do 
Arquivo da Cúria Metropolitana de Natal. Como fontes principais 
disponíveis temos: Livros de Registro de Cartas e Provisões do 
Senado da Câmara de Natal; Livros de Ter1nos de Vereação da 
Câmara de Natal; Livros de Registros de Sesmarias concedidas pelo 
Governo dá Capitania do Rio Grande; Coleção de Documentos 
Avulsos; Livro de Registro dos Autos de Criação de Vila Flor e Atas 

' da Câma.ra,- Livros de Registró de Batismos, Casa1nentos e Obitos. 

Pesquisamos, ainda, no rico acervo documental da Divisão de 
Pesquisa Histórica, do Departamento de História, da UFPE. Pela 
Capitania do Rio Grande ter sido anexa à Capitania de Pemamb.uco 
por longo tempo, explica-se a existência nesse acervo de documentos 

' . 
referentes ao Rio Grande, o que já foi exemplificado por Maria 
Idalina Pires em seu livro A Guerra dos Bárbar05: resistência e 
conflitos no nordeste colonial, que trata de acontecimentos que se 
deram principalmente na Capitania do Rio Gran~e, utilizando os 
referidos documentos da DPH. O acervo contém cópias de 
manuscritos originários do Arquivo Histórico Ultramarino, do 
Arquivo da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional de Lisboa entre 

14 Maria Sylvia Porto Alegre; Marlene da Silva Mariz; Beatriz Góis Dantas 
(orgs.), Documentos para a História Indígena no Nordeste: Ceará, Rio. 
Grande do Norte e Sergipe, 1994. 
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. . 
outros. Esiud.ainos :;is· relações entre as M.issões e Estado, através .da 
legislação e das resolÚções referentes às Missões, e entre Missões. e 
colonos; através dos contatos estabelecidos; dos. trabalhos indígenas 
prestados aos colonos e dos proble1nas e conflitos surgidos entre eles. 

. . 
Utilizan1os. além dos 1nanuscritos do acervo do Instituto 

Histórico do Rio (}rande do Norte, as obras dos cronistas da época já 
bastante difundidos .e utjlizados em pesquisa histórica, a 
correspondência e relatos dos inissionários e os trabalhos dos 
historiadores das Ordens, além de documentos impressos, onde 
podemos encontrar ínfonnações e subsídios para entender a 
mentalidade dominante. 

Muitos estudos tradicionais sobre as Missões Religiosas 
coloniais se utilizaram da segmentação dos vários níveis da sociedade 
missioneira, enf ocando um único aspecto de cada vez. Outros 
utilizaram uma sistemática que valorizava o indivíduo colonial, a 
seqüência cronológica e factual. · Essas metodologias impediam o 
interrelacionarnento das Missões com o processo coloníal em vigor, 
determinando que elas fossem ent~ndidas corno segmentos autônomos 
e isolados do mundo colonial. 

No nosso entendimento, para haver uma apreensão do 
significado global das Missões é necessário que se estabeleça as 
relações entre elas e o mundo circundante, privilegiando um estudo 
que leve em conta todas as dimensões - econômica, política, social, 
cultural, ideológica - sem compartimentação nem subordinação de 
uma pela outra. 15 

Entendemos que as Missões devem ser analisadas no contexto 
histórico colonial global, enfocando as estruturas socioeconômicas e 
políticas, levando-se em consideração as especificidades da 
mentalidade e ideologia dominante da época colonial, acompanhando 
a tendência da História Social que busca uma integração da história 
material e da história da mentalidade.16 Seguimos, assim, uma 
metodologia historico-crítica, baseada principalmente na análise 
documental, problematização. e interprçtação, que já vem sendo 

' utilizada nos grupos de estudo/pesquisa da História Indígena e do 

15 Ver Regina Maria A. F. Gadelha, As Missões Jesuíticas do /tatim: 
estruturas socioeconômicas do Paraguai Colonial: XVI e XVII, 1980. 

16 George Duby, História Social e ltfeologias das Socied<1des. 1979. 
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lndigenismo, encabeçado pelo Núcleo de História Indígena e do 
lndigenismo da USP, exemplíficada nos recentes livros produzidos , 
pelos seus integrantes: História dos lndios no Brasil 17 e Negros da 
Terra. 18 

Pela inexistência de uma Históri3: das Missões da Capitania 
do Rio Grande, optamos por fazer uma investigação privilegiando a 
problematização e interpretação, mas sem deixar de efetuar uma 
narrativa dos acontecimentos. Não pretenden1os de forma alguma cair 
numa história factual, onde os fatos falam por si, mas, ao contrário, os 
utilizaremos como ponto de partida para a colocação de problemas a 
fim de possibilítar a interpretação do seu significado para a 
colonização do Rio Grande. 

Como um resultado dos trabalhos iniciais da pesquisa, 
apresentamos um estudo para identificação das Missões no Rio 
Grande, desde o período das atividades itinerantes dos missionários 
jesuítas à fixação missionária nas áreas indígenas do Rio Grande do 
Norte. 

MISSÕES VOLANTES 
' A época que os portugueses aportaram no Brasil, uma questão ,, 

polémica na Europa era a "hun1anidade" dos nativos americanos. 
Antropofagia. poligamia, amoralidade, bestialidade, despreocupação 
com os bens materiais e também espirituais eram os pontos expostos 
para desacreditar na humanidade deles. Entretanto, como algumas 
lendas tupis falavam de uma "Terra sem males", de um grande dilúvio 
e de um visitante civilizador chamado Sumé, que os teria ensinado a 
agricultura, o Papa Paulo Ili, estabelecendo relações entre elas e os 
relatos bíblicos, acreditou que os nativos americanos faziam parte do 
rebanho de Deus mas que estavam afastados por não terem quem os 
reconduzissem à verdade. Assim, em 1537, afirmando que os índios 
possuíam alma imortal, o Papa proibiu, sob pena de excomunhão, a 
escravidão indígena no Novo Mundo. 19 

Contudo, a questão da humanidade não tinha fundamentação 
filosófica, ou religiosa, era, sim, económica: a "não-humanidade" do 

' 17 Manuela Carneiro da Cunha (Org.), História dos lndios do Brasil, 1992. 
18 John Manuel Mon~eiro, Negros da terr~. 1994. · 
19 Roland Frolich, História da Igreja, 1987. p. 128. 
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indígena era uma justificativa suficiente para os abusos e, 
principalmente, para a escravidão efetuada pelos colonos na busca de 
mão-de-obra para o trabalho em ~uas terras. O que era reforçado no 
arasil pelo Sistema de Capitanias Hered.tárias que exigia a efetiva 
ocupação e produtividade da colônia, ao m~sn:io tempo que dava 
plenos poderes aos Don~tários para a escravização dos índios. · 

A instituição · do Governo G~ral, em 1549, trouxe apenas 
. ' . 

modificação teórica na situação. · Sob o n<;>vo Regimento dos 
' Governadores, as diretrizes . da ação portuguesa no Brasil foram 

redirecionados, hierarquicamente: ao serviço de Deus e exaltamento 
da fé cristã; ao serviço· do · Rei e aproveitamento dos reinos; .e ao 
povoamento. do . Brasil. e o aproveitamento dos naturais dele. A 
primeira diretriz foi delegaq~ aos Pa(jres da Companhia de Jesus, que 
deveriam, a partir daí, fazer vale~ as.· Bula.s . papais. Para dar 
cumprimento a esse regimet).to, veio para o Novo Mundo o primeiro 
Governador Geral do Brasil Tomé .de Souza acompanhado por oito 
jesuítas comandados pelo Padre Manuel da Nóbrega, Superior da 
Nova Missão do Brasil. 20 

Os jesuítas também receberam sua próprias ordens reais: 
deveriam ser os catequizadores e protetores dos índios a fim de 
impedir a ação predadora dos colonos. Ao mesmo tempo, deveriam 
aliar-se aos Capitães-mor para evitar que fizessem guerras contra os 
índios sem sua prévia · autorização e somente aceitá-la no caso dos 
índios a terem iniciado.21 

Percebe~se, então, que os encarrega~os da proteção eram ·os 
mesmos que dariam a permissão para fazer-se a "Guerra Justa" e, 
conseqü~ntemente, de se escravizar o prisioneiros. Dessa forma, 
mesmo com a presença jesuíta, a guerra de extermínio e apreensão 
dos índios continuou, veladamente. · 

Para Berta Ribeiro, os jesuítas teriam três motivações para 
suas atividades missionárias: "salvar almas", isto é, ·converter os 
índios ao catolicismo; "servir à colonização" - pois o catecúmeno era 
mais dócil que o pagão e era trabalhador obediente e disciplinado, o 
que facilitou o povoamento e a formação da colônia; ·e "obter o 
sustento da Companhia", comprovado de forma satisfatória pelo 

20 Serafun Leite, Cartas dos Primeiros Jesuítas do Bra$il, v .1, 1954, p.1 O. 
21 Idem, op. cit., p. 6, 
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patrimônio que acumularam no Brasil.22 Os três objetivos por ela 
apontados não são excludentes, ao contrário, à mentalidade européia 
recém-saída do mundo medieval e extremamente voltada à 
religiosidade, unia-se nesse momento a mentalidade capitalista 
surgente, explicando-se então a superposicão de valores religiosos e 

,.. . 
econom1cos. 

Com esses valores em mente, os jesuítas começaram sua ação 
catequética pela Bahia, espalhando-se por todo o litoral habitado. 
Nesse primeiro momento, utilizavam as "missões volantes", isto é, os 
jesuítas percorriam a·s aldeias indígenas pregando a doutrina cristã e 
convertendo os índios que eram muitas vezes reduzidos às Aldeias de 
El-Rei.23 

Na Capitania do Rio Grande, a presença dos missionários é 
notada desde a sua conquista pelos portugueses, que foram 
acompanhados pelos padres jesuítas Gaspar de Samperes e Francisco 
Lemos, além dos franciscanos João de São Miguel e Bernardino das 
Neves, que tiveram papel relevante na aproximação entre portugueses 
e índios por falarem a "'língua geral". Após o primeiro momento de 
lutas e mortes, foi a intervenção deles junto aos principais das tribos 
que possibilitou a "paz", consolidada numa cerimônia na Capitania da 
Paraíba, em 11 de junho de 1599. Só então, pôde-se iniciar a 
catequese é conversão dos índios, caracterizando o primeiro período 
da atividade missionária na Capitania que se estenderia até o início da 
dominação holandes.a. 24 

Após o acordo de paz, erigiu-se a primeira cruz católica na 
aldeia potiguar do chefe Potiguacu, que ficava à esquerda do Rio 
Potengi. A cruz seria o símbolo da "paz" entre os índios e portugueses 
e sob a sua sombra os índios estariam, por hipótese, protegidos da 
morte e da escravidão, podendo retomar às suas aldeias abandonadas. 
Assim, mais oito cruzes foram erigidas ao Sul do Forte, cinco ao 
Norte, e mais algumas a uma distância de 9 a 1 O léguas. 25 

Estando a catequese iniciada, os padres jesuítas formaram 
uma residência central, que abrigaria os religiosos em missões na 

22 Berta Ribeiro, O índio na História do Brasil, 1983, p. 42. 
23 Aroldo Azevedo, op. cit., p.4. 
24 Olavo de Medeiros Filho, Terra natalense, 1991. p.33. 
25 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. t. V, 1938, p. 

506. 
• 
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Capitania, em terras da Cidade do Natal, conforme o registro de 
doação de datas de 14 de agosto de 1600. A existência dessa casa de 
.. cal e pedra" é mencionada no relatório de 1609 do Sargento-mor 
Diogo de Campos Moreno. 26 

Em 1605, iniciam-se efetivamente as missões volantes 
partindo do colégio de Olinda. Anualmente, vinham doi s jesuítas que 
visitavam as aldeias dos Potiguar, catequizando, batizando, casando e, 
principalmente, trazendo de volta às aldeias os índios que fugiam 
provavelmente por medo da escravidão a que estavam ~xpostos nas 
proximidades do Forte dos Reis. Por outro lado, a presença jesuíta na 
Capitania ampliava também o povoamento colonial, visto que, além 
da moradia na Cidade do Natal, eles estabeleceram currais de gado e 
plantações nas várzeas dos rios Jundiaí e Ceará-Mirim, dando 
segurança aos colonos em relação à movimentação indígena. 

Na missão do Padre Pero de Castilho, no ano de 1613, foram 
visitadas oito "aldeotas" que restavam das sessenta e quatro existentes 
em 1603. Elas distribuíam-se pelo território da Capitania nun1a faixa 
litorânea com aproximadamente 150 Km de distância entre a 
primeira, ao Sul, e a última, ao Norte, e todas foram percorridas por 
ele por seis vezes num período de sete meses. Ao final de sua missão, 
o padre resumiu suas atividades na Capitania, somando 416 batismos 
de crianças e 24 de adultos, 35 casamentos, 300 confissões e 20 
comunhões, demonstrando a pr~ocupação com o doutrinamento 
infantil.:?7 

Essas missões volantes conseguiam catequizar e mesmo 
batizar os Potiguar, porém, como não eram permanentes, seus frutos 
nem sempre perduravam. O Sargento-mor Diogo de Campos Moreno, 
ressalta, em seu relatório de 1612, a necessidade de sacerdotes para 
"conduzir e doutrinar" os indígenas das aldeias da Capitania que eram 
.. mal governados e inquietos".~8 

Nesse período. também começam a aparecer nos relatórios. 
dos missionários constantes conflitos com os colonos que viam com 
reticências a assistência e defesa dos índios. São relatados fugas e 
pequenos distúrbios contornados pelos padres, que, no entanto, 

~6 Apud Olavo de Medeiros Filho, op. cit. , p.59. · 
~ 7 Serafim Leite, op. cit., pp. 511-521. 
~11 Vicente Lemos, op. cit., p. l O. 
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queixavam-se das atitudes pouco apaziguadoras dos Capitães-mor e 
sugeriam aos seus superiores maior constâncias nas missões volantes 
e maior cuidado na nomeação de pessoas que tratavam com os 
índios.29 

Em plena invasão holandesa em Pernambuco, ainda vieram 
para o Rio Grande seis padres jesuítas no período de 1632 a 1634. 
Essas foram as últimas missões volantes na capitania que teria a sua 
vida social, económica e religiosa desorganizada pela invasão. As 
atividades missionárias só recomeçaram quase 25 anos após a 
reconquista portuguesa. 

As missões volantes, contudo. já tinham demonstrado a sua 
ineficiência porque, tendo um caráter intermitente, não conseguiam 
impedir que os índios retornassem aos seus costumes culturais assim 
que se viam sozinhos. A doutrina cristã estava sendo absorvida muito 
superficialmente. o que, por sua vez, pern1ite interpretar que a 
'"vontade" de se tomarem cristãos estava muito mais ligada à 
necessidade da segurança que os jesuítas ofereciam do que 
propriamente à aceitação de uma nova religião. 

De qualquer forma. os jesuítas já haviam percebido que esse 
tipo de trabalho não trazia os frutos esperados, assim resolveram 
mudar a forma de agir. O padre Serafim Leite, assim explicou:30 

A catequese seria quimera enquanto não se 
organizassem aldeias com regime próprio de defesa e 
autoridade. Dispersos, os índios não se purificavam de 
superstições, nem deixariam de se guerrear e comer uns 
aos outros. Era preciso modificar o seu sistema social e 
econômico. 

MISSÕES DE ALDEAMENTO 

A instrução do Rei João III aos Governadores Gerais do 
Brasil, no que diz respeito aos índios, foi bem clara: aldeiá-los nas 
proximidades das povoações, nas chamadas Aldeias de El-Rei. 
Porém, esse tipo de aldeia permitia um contato muito próximo com o 
colono, que se interessava pelo índio apenas como mão-de-obra. Essa 

29 Serafim Leite, op. cit., pp. 520-522. 
30 Apud Berta Ribeiro, op. cit., p. 41. 
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situação levou os jesuítas a pleitearem a Men de Sá, o novo 
Governador Geral, que se fizessem novos aldeamentos mais afastados 
dos povoados e sob a administração dos próprios jesuítas, conforme 
experiência desenvolvida na Região Platina. Com o aval de Men de 
Sá, inicia-se uma nova fase da ação catequética, a das "Missões de 
Aldeamento".31 

As Missões, como passaram a ser chamados todos os 
aldeamentos criados e/ou organizados sob as vistas dos missionários, 
geralmente em locais afastados dos colonos e mais próximos do 
habitat natural do indígena, passam a ser o centro da ação catequética 
dos jesuítas e das outras Ordens também.32 

Segundo o próprio Men de Sá,33 as Missões deveriam ter uma 
organização administrativa como uma vila colonial, com um 
Meirinho, espécie de autoridade civil escolhida pelo missionário entre 
os indígenas, que se encarregava da vida na aldeia, isto é, de fazer os 
outros índios cumprirem as novas atividades: trabalho na roça, idas à 
igreja, confissões. Era ele, também, que se encarregava das punições 
quando havia infrações das normas. Para tanto, era erigido um 
Pelourinho, que também teria a função de "tronco de castigos". 

Na Capitania do Rio Grande, a implantação de Missões só 
aconteceu no último quartel do século XVII, quase 25 anos após a 
expulsão dos holandeses. Durante esse período, segundo Lemos 
(1912, p.25-29), a assistência religiosa aos indígenas foi dada pelos 
padres seculares, e as aldeias eram administradas pelas autoridades 
coloniais da Capitania com um administrador próprio. Também 
acontecia nesse momento, o reinício do povoamento da Capitania que, 
indo em direção ao interior, alcançou as terras dos tapuias Tarairiu 
que durante o domínio holandês haviam lutado contra os portugueses. 
A introdução dos currais de gado nas ribeiras dos rios Açu e Apodi 
iria desencadear um conflito guerreiro que tornaria dificil o recomeço 
das atividades missionárias no Rio Grande. 

Os primeiros missionários a chegarem à Capitania nessa nova 
fase foram novamente os jesuítas, que já haviam percorrido as aldeias 
dos Potiguar durante o período das missões volantes. Dessa. vez, eles 

31 Júlio Pemetta, op. cit., p.13 . 
32 Aroldo Azevedo, op. cit., p. 27. 
33 Apud Berta Ribeiro, op. cit., p. 43. 
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fixaram-se e instalaram Missões em duas aldeias de remanescentes 
Potiguar - Guajiru e Guaraíras. Mais tarde, como conseqüência da 
Guerra dos Bárbaros, implantaram nova Missão, resultante do 
aldeamento de tapuias Paiacu, na ribeira do rio Apodi. 

Já em pleno século XVIII , chegaram ao Rio Grande os frades 
Capuchinhos, que fundaram Missões nas aldeias de Mipibu e de 
Apodi, abandonada pelos jesuítas, e os frades Carmelitas Reformados, 
que instalaram-se na aldeia de Igramació. 

Missão de Guajiru 

A existência de uma aldeia indígena às margens da Lagoa de 
Guajiru é relatada em 1641 por um emissário holandês que viajava 
pelo Rio Grande. Através dele, os índios dessa aldeia pediram 
permissão a Maurício de Nassau para que a capela que estavam 
construindo recebesse o nome que já haviam escolhido: São Miguel. 
No entanto, a Missão de Guajiru só foi fundada pelos jesuítas vindos 
do Colégio de Olinda num movimento iniciado em 1678 com a 
finalidade de retomarem as antigas aldeias por eles visitadas 
anterionnente.3

.i Já no ano seguinte, há informações sobre desavenças 
entre os administradores da Capitania e os missionários que 
pleiteavam o poder temporal sobre os indígenas.35 

O primeiro registro oficial da Companhia de Jesus sobre a 
Missão de São Miguel de Guajiru foi o assentamento do Superior 
Padre Antônio de Cardoso, datado de 1683 . Cinco anos depois, já há 
notícias do seu envolvimento na Guerra dos Bárbaros. Segundo o 
relato do Padre Pero Dias36

· os religiosos protegiam os índios já 
cristianizados tanto da ação dos tapuias rebelados, como dos colonos 
que pretendiam usá-los como mão-de-obra nos currais de gado. e 
também, do Terço do Paulista Domingos Jorge Velho que os queria 
como guerreiros contra os tapuias. Essa proteção atraiu também 
muitos tapuias, que viam na Missão a única maneira de sobreviver à 
guerra. 

34 Olavo de Medeiros Filho, Os a/decunentos de Guarairas e Guc~jiru, 1990. 
35 Livro 2 de Registro de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal 

(1663-1690), fl.41v e 48v, Caixa n.º 65. Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte 

36 Serafim Leite, op. cit., p. 529. 
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Durante o período de guerra houve muita agitação na 
(~apitania, porém, já no século XVIII. com a paz restaurada a Missão 
entrou em relativo sossego mantendo a sua finalidade de apoio 
defensivo à Cidade do Natal e de fornecer elementos para o trabalho 
agrícola. Construiu-se uma grande igreja, terminada em 1755, cuja 
invocação era de São Miguel. 37 

Em 1753, teve início a campanha pombalina contra os jesuítas 
que culminaria com a expulsão da Ordem de Portugal e suas colônias 
através da Lei de 03 de novembro de 1759. Dessa forma, os jesuítas 
deixaram suas Missões por todo o Brasil e em 1 de maio de 1760, os 
missionários do Colégio de Olinda, entre eles os das Missões do Rio 
Grande, partiram de Pernambuco. 

Por ocasião da expulsão e conseqüente elevação da Missão de 
Guajiru em Vila de Extremoz, conforme Alvará Régio de 3 de maio 
de 1760, os delegados do governo colonial fizeram um rol das 
propriedades e dos objetos das antigas Missões e suas igrejas. Da de 
Guajiru constavam onze imagens, todas com ornan1entos ern ouro e 
prata, o que revela a prosperidade e importância da Missão. Sua 
população, ao tomar Vila. era de 1429 indígenas.38 

Missão de Guaraíras 

A aldeia de Guaraíras, de remanescentes Potiguar que 
falavam o tupi, também foi requisitada pelos jesuítas no processo de 
retomada das antigas aldeias visitadas no período das missões 
volantes. Em 1681 , a Junta das Missões em Pernambuco ordenou que 
se transferissem para ela os índios da aldeia de Mipibu, para facilitar a 
administração, já que ambas eram pequenas e não perfaziam o total de 
cem casais exigidos para a criação de uma Missão.·19 

A Guerra dos Bárbaros também afetou o funcionamento da 
Missão de Guaraíras. Os índios nela aldeados muitas vezes tiveram 
que participar das lutas, integrando os Terços dos Paulistas contra os 

37 Luis da Câmara Cascudo, op. cit. , p.240 . 
. \& Antônio Paulo Cyriaco Fernandes. Missionários j esuítas do Brasil no 

tempo de Pombal, 1936 . 
. w Livro de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal ( 1663-1690). 

Livro 2, Caixa n.º 65 . Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte. 
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tapuias, sem que os missionários o pudessem evitar ou impedir uma 
vez que era prerrogativa do governo colonial requisitar os índios 
aldeados para a defesa da Capitania. A Missão também recebeu 
indígenas "tapuias" que iam sendo vencidos pelos Terços e que 
deveriam ser aldeados, foi assim com os índios Jundiá e com os 
Tarairiu da tribo do Canindé, reduzidos por Bernardo Vieira de Melo 
em suas incursões na região do rio Açu. A convivência entre os 
"tapuias" recém-aldeados e os remanescentes dos Tupi nem sempre 
era pacífica, exigindo constante atenção por parte dos jesuítas.40 

Com a expulsão dos jesuítas e a elevação da Missão em Vila 
de Arês, sob o Alvará de 15 de junho de 1760, também foi feito um 
levantamento dos bens da antiga Missão e de sua igreja de São João 
Batistà, tendo-se relacionado três imagens com ornamentos de ouro e 
prata. A população era de 949 índios, dos quais 362 eram solteiros e 
aprendizes de profissões com os missionários.41 

Missão de Apodi 

Em 1696, Bernardo Vieira de Melo fundou o Arraial de Açu, 
ponto de defesa do sertão na Guerra dos Bárbaros. Pela mesma 
ocasião, o Mestre-de-Campo Moraes de Navarro pediu o 
acompanhamento dos jesuítas para reduzir os "tapuias" da região em 
conflito. Dessa forma, em 29 de outubro de 1699, os padres José 
Guincel e Felipe Bourel já se encontravam na ribeira do rio Açu para 
acompanhar as reduções e em 10 de janeiro de 1700 fundaram a 
Missão de Apodi. 42 

Logo a seguir se asseguraria a existência da Missão pois, sob 
pressão dos jesuítas e também dos Capitães-mor, a fim de tentar 
resolver a questão da posse da terra que era o motivo principal das 
desavenças com os índios, o governo real reforçou as prerrogativas de 
todos os aldeamentos indígenas administrados por missionários, 
através do Alvará de 23 de novembro de 1700, determinando que as 
Missões deveriam ter cem casais que passariam a súditos reais e 

40 Serafim Leite, op. cit., p.527. 
41 Antônio Fernandes, op. cit., p. 170. 
42 Serafim Leite, op. cit. , p-539. 
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garantindo a fixação da aldeia através da demarcação de uma légua 
quadrada para cada Missão.43 

Após sua instalação, os missionários continuaram a atrair os 
"tapuias" Paiacu, através de entradas pelo sertão para catequizá-los. 
Contudo, os índios concordavam em ir para a Missão não por 
conversão mas por medo dos Paulistas e dos curraleiros que os queria 
escravizar e que, muitas vezes, provocavam conflitos entre os Jandui 
e os Paiacu para justificadamente intervirem e conseguirem escravizar 
os prisioneiros legalmente.44 

Apesar dos esforços, os jesuítas não obtinham muito êxito na 
catequese dos tapuias, principalmente pelos constantes atritos com os 
curraleiros. Por isso, em 1704, os padres buscaram um novo território 

~ 

que estivesse em paz para transferirem sua Missão, partindo em 
direção da Paraíba com 200 índios, permanecendo o restante no 
Apodi com o Padre Bourel. Além do problema com os colonos donos 
de currais de gado, os jesuítas relataram a resistência dos .. tapuias" 
que continuavam com seus costumes, andando nus e pintados, com as 
bochechas, lábios e orelhas perfurados e enfeitados, apesar já terem 
adquirido alguns novos como dormir em cabanas, ir à igreja, 
confessar, assistir a missa em silêncio e obedecer.45 

Com a persistência da Guerra dos Bárbaros, da resistência dos 
índios à conversão e com a morte do Pe. Bourel, a continuidade da 
Missão se tomou impossível e, em 1712, a Missão Jesuíta do Apodi 
foi extinta, mas a aldeia indígena permaneceu protegida pelo Alvará 
de 1 700 de doação da légua quadrada. 

Além dos jesuítas outras Ordens Religiosas já estavam 
catequizando índios no Brasil, entre elas a dos Capuchinhos, que com 
uma nova sede em Recife passaram a doutrinar índios nas Capitanias 
da Paraíba e Rio Grande, nesta fundaram duas Missões: Apodi e 
Mipibu. O Frade Capuchinho Próspero de Milão chegou ao Apodi em 
1734 para reconstruir a Missão de São João Batista onde construiu a 
igreja e o cemitério. En1 1752 a igreja foi ampliada e ornamentada.46 

.n Frederico Edelweiss. As Missões dos Quiriris e outros tapuias ao te111po 
de Frei Martinho de Nantes, 1952. 

44 Padre Felipe Bourel, apud Serafim Leite. op. cit., p.541. 
45 Serafim Leite, op. cit., p.541-2 . 
.ii. Modesto Resende, Os Missionários Capuchinhos no Brasil, São Paulo, 

Convento da Imaculada Conceição. 1931 . p. 96. 
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A época da abolição dos poderes temporais e espirituais dos 
missionários no Brasil, a Missão de Apodi também foi atingida, 
porém ela sofreu primeiro uma transferência de lugar, pois os 
curraleiros da região reclamavam dos constantes roubo de gado que 
os "tapuias" praticavam por não conseguirem mais caçar e pescar: 
Foram, então, transferidos sob ordem do Governador de Pernambuco 
para um lugar próprio para a agricultura e com condições de se formar 
uma povoação - a Serra de Sant'Ana, em 12 de junho de 1761. No 
mesmo ano, em 8. de dezembro, a Missão era elevada à condição de. 
Vila de Portalegre, em conformidade com o Alvará de 7 de junho de 
1759.47 . 

Missão de Mipibu 

Da primitiva aldeia de Mipibu, localizada na área de Nísia 
Floresta atual, têm-se notícias desde a época dos holandeses que a 
chamavam MOPPOBU e do período das missões volantes jesuítas.48 

Em 1681, a Junta das Missões, reunida em Pernambuco, 
resolveu que as aldeias indígenas do Rio Grande deveriam voltar à 
administração jesuíta e que os. índios da aldeia de Mipibu deveriam 
ser transferidos para a nóva Missão. de Guarairas que necessitava de 
povoamento. Apesar da transferência dos índios, a aldeia de .Mipibu 
parece não ter desaparecido. Com efeito, em 1703, há notícias de uma 
demarcação de terras na Aldeia de Nossa Senhora do Ó de Mipibu, 
pelo Juiz Christóvão Soares.de Reymão.49 

Mas, foi somente em · 1736 ·que .a aldeia de Mipibu tomou-se 
Missão no local de São José de · Mipibu atual. O Frei Primério de 
Milão foi o responsável pela demarcação das terras e o Frei Mauro de 
Lessano iniciou a construção de uma igreja maior - a de Nossa 
Senhora de Sant'Ana dos Caboclos, te~inada somente em 1746, 
recebendo ainda a adição de , um hospício, local de moradia dos 
missionários~ A MÍssão abrigava os remanescentes Potiguar e um 
grupo Pega transferido de um aldeamento da Paraíba. 50 

• 
47 Nonato Mota, Notas sobre a ribeira do Apodi, 1986. 
41 Luis da Câmara Cascudo, Nomes da terra, 1968, p. 249. 
49 Gilberto G. Barbalho, História de São José de Mipibu, 1961, p. 39-43. 
'° Fidélis Primério, Os Capuchinhos em Terra de Santa Cruz, 1942, p. 172. 
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Já à época da transformação das Missões em Vilas, chegou a 
Mipibu o Frei Aníbal de Gênova que deixou interessante diário 

· registrahdo os costumes dos índios e a vida cotidiana da Missão. 
Relatou a estrutura . tisica da Missão, sua organização político
administrativa, o tratamento dos missionários ~os índios infratores, o 
programa de trabalho e atividades religiosas cumpridas ·pelos 
aldeados, as ações coercitivas dos missionários para "converter" os 
indígenas e, principalmente, os mecanismos de resistência indígena às 
imposições culturais a que estavam submetidos. 51 

Enquanto o Frei Anibal ainda permanecia na Missão de 
Mipibu, houve a elevação da mesma à Vila de São José do Rio 
Grande em 22 de fevereiro de 1762. Somente seis meses depois foi 
que o frade deixou a Vila, sem ter, no entanto, um substituto. · 

Missão de Igramació 

Segundo Medeiros Filho, as informações mais antigas sobre a 
aldeia de lgramació estão no Mapa de Jacques Vaulx de Claye, de 
1579, e de George Marcgrave, de 1643,52 onde se vê uma aldeia de 
índios em terras que, em 1676, seriam disputadas pelo Ex-Governador 
da Paraíba Mathias de Albuquerque Maranhão e pelos religiosos do 
Carmo da Reforma que pleiteavam as salinas do Rio Cunhaú, onde a 
seguir formariam um curral de gado.53 

Depois do Alvará de doação da légua quadrada de 1700, os 
indígenas foram aldeados sob a administração dos missionários do 
Carmo, conforme registro de Tombo do Convento do Carmo do 

51 Relato do Frei Aníbal de Genova, in Viaggio in Africa e América 
portuguesa fatto dai p. Annibale da Genova missionario apostolico 
cappuccino opera che l'istesso dedica agli eminentissimi signore cardinale 
di Propaganda. Assai utile per quei che vorrano impegnarsi in si santo 
apostolato missionario. Manuscrito do qual o F. Fidélis de Primério 
copiou a parte referente ao Brasil, cuja cópia datilografada é parte do 
acervo da Biblioteca do Convento Capuchinho da Imaculada Conceição, 
São Paulo. 

52 Olavo de Medeiros Filho, O aldeamento do Apodi, Serra de Santana e 
Gramació, O Poti, Natal, 12 ago. 1990. cad. 2. . 

53 Livro de Registro de Sesmarias . da Capitania do 'Rio Grande ( 167 4-
1680),. Caixa 65, Livro 2, fl.64, Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte. 
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Recife, de 1740. A Missão de lgramació, com invocação da Nossa 
Senhora do Carmo, instalou-se à margem direita do rio e reuniu os 
índios Tupi. No ano de 1743, iniciaram a construção da igreja de 
Nossa Senhora do Desterro, terminada em l 745s.. A transformação 
em Vila Flor deu-se com a chantadura do pelourinho em 10 de 
outubro de 1762.55 

A conquista da Capitania do Rio Grande foi acompanhada e 
possibilitada pela presença religiosa, que era a intérprete dos 
colonizadores. Após o primeiro momento em que a espada abriu o 
caminho, os religiosos passaram a agir em busca do apaziguamento, 
oferecendo para isso a sua proteção aos indígenas 

Foi também a sua presença que desestruturou a sociedade 
nativa, possibilitando, ao mesmo tempo, a formação da sociedade 
colonial, ·visto que os missionários implantavam um sistema 
econômico, político e social segundo o modelo europeu, que ia 
totalmente contra ao sistema de vida que os índios seguiam. As 
aldeias indígenas, passando ao domínio religioso, assumiam formas, 
horários, processos de trabalho e costumes de vida diferentes dos 
nativos, que, mesmo não sendo totalmente assimilados e praticados 
no início, foram se impondo e determinando o surgimento de uma 
nova sociedade. Neste contexto, aponta-se a importância da restrição 
espacial provocada pela demarcação da "légua quadrada" que acabou 
com o semi-nomadismo e, conseqilentemente, com a possibilidade de 
obtenção de alimentos através da caça, pesca, coleta e agricultura 
itinerante, obrigando os indígenas a seguirem em uma nova atividade 
agrícola fixa, determinada pelo missionário e não mais pela natureza. 

Da mesma forma, seus costumes culturais tiveram que ser 
abandonados, embora com grande resistência. Os seus rituais, a 
antropofagia, a nudez, seus enfeites e pinturas corporais, a poligamia 
e liberdade sexual foram os aspectos mais combatidos. A própria vida 
comunitária, baseada na repartição da grande casa, foi duramente 
perseguida em favor da moral cristã, onde cada casal deveria ter sua 

, . 
proprta casa. 

• 

54 Luis da Câmara Cascudo, História do Rio Grande do Norte, 1955, p. 241. 
ss Livro de Registro dos Autos de Criação da Vila Flor (1762), Caixa 75, 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 
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Os missionários tinham o papel de comunicar-lhes não só a 
doutrina cristã mas também a forma "civilizada" de viver, cerceando 
sua liberdade primitiva e impondo-lhes uma religião, modo de vida, 
conceitos de moral e civilidade estranhos a eles. Resultou daí, não um 
índio convertido e civilizado, mas um índio "subjugado" e 
"domesticado" que aceitava aquele tipo de vida por ver nela a única 
proteção à morte ou à escravidão ( cf. Berta Ribeiro, 1983, p. 43). 

A função dos missionários, segundo sua concepção, era a de 
salvar almas mas para o projeto colonial português a sua função real 
era a de formar uma massa domesticada que servisse à colonização da 
terra. Dessa maneira, o índio poderia ser utilizado como mão-de-obra 
na agricultura, tanto na dos padres como na dos colonos; como 
guerreiro, na guerra aos outros índios pagãos, aos negros 
aquilombados e na defesa da Coroa; e também como elemento 
povoador das novas terras de Reino. Portanto, pode-se dizer que a 
presença missionária, sob o pretexto da propagação da fé, da proteção 
ao indígena e da implantação da civilidade sobre o caos, foi um 
agente transformador da cultura nativa, possibilitando a introdução de 
novas formas de relações entre os homens coloniais e nativos, e destes 
com a terra e a natureza, permitindo a fixação do elemento português 
e introduzindo a Capitania do Rio Grande no contexto mercantilista 
europeu. 
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