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o

Estado do Maranhão e Grão-P&r~ foi objeto privilegiado

da

atenção por parte do ministério pombalino. Uma forte razão para tanto,
segundo O.Aloen (1984: 131)

o

era o recém-assinado

Tratado da Madrid

(1750) para a demarcação das possessões luso-espanholas

na América;

por este tratado, Portugal obtivera mais ganhos territoriais em seus
limites ao norte do que pela parte sul. Oesta perspectiva, era preciso
tirar a Amazônia de Sua estagnação econômica, o que foi tentada atravês
de três medidas articuladas: a formeiç;o da Companhia Geral de ComérCio
do Maranhão e Grâo-parli,.para a come r-c í.eLí.z.açaoda produção amazônica
e introdução sistemática

de escravos africanos na colôniaj o fim da ~

cravic:!s.o
inct1gena; e a retirada do poder temporal dos mi65ion~rios
bre

05

50

aldeementos indígenas, seguida da expuls;o dos jesuítas. Na a~

ticulação de tais medidas está, como veremos, o projeto "ilustrado'·
quanto aoS povos ind1genas que aqui nos interessa de perto.
Vejamos inicialmente o processo de implantação
durante o governo do meio-irmão

destas reformaS

do Marquês de Pombal, Francisco Xavier

de Mendonça Furtado (1751-1759). J~ nas"Instruç~esR~gias,P~blicas
eretas"

e 59-

que Mendonça Furtado trazia consigo para o governo da colônia

(in ~~.1963,I:26ss.)ae delinoava o plano de abolição da escravidão
indígena

e

oonsaquente

substituição desta
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mão de obra

ª

por escravos

negros.

Aventava-se

ainda

nas

Instruções

,
possibilidade

os indios
sulas

de abolir

aldeadosj

secretas

o poder

como aponta

(§§13

tem~oral

de Jesus,

recomendando

formações

acer-ca

mesmo

das cl~u-

sérias

~ Companhia

ao Governador

averiguar

da rique za e poder

acumulados

,

,

alguns

cemos:

em nome

ordens

religiosas

'vindo
girar

meses

ao que veio

sos, principalmente

in~{gena

de estada

os jesultas.

de seu poder

de sorte

a ficar

,

na Republica •

(

O teor

esniritual

e, consequentemente,

da moral,

Estado

a honra

dentro

devesse

destrataram

parte

'que no nosso

Portugal

na colônia

carmelit'-ts e jesuJtas,

tião Jos~

materiais

do Norte,
aquela

comerciémtes,

de modo

com os vizinhos

de Carvalho

religio

-

•...

'as .l1..eligioes
com

de cristandade,

que de pretexto

n~

assim

Os capuchos,

de penitentes',
os me r-c e ár i.os ;

como

que considerava

de Car-va Lho e Melo,29/l2/175l,in

,

com a consciencia,

aparênCia

castelhanos

de obra

que devera

das ordens

a Religião'.

bem

as

pri v í.Lesr i.adame nt e no

aqui não há nem sinal
serve mais

o conhe-

da região,

JOS;€

,

~

conservam

já

da mão

....

Seb8.stiao

ser seu zelo missionario:

das nações

os religio-

o cabedal

• Atacava-os

Furtndo

las missões,

o comércio

com a rroximidade,

ativos

contra

da utili zação

ª

Furtado

da fé lhes não

como na maior

Mendonça

e temporal

dos claustros

os interesses

e com a vergonha;

comerciando

das in-

regulares.

de sua critica,

controlava~

Mendonça

opondo

les a propagaçao

seriam

pelos

diatribe

o monopó Lí,o

detinham

sas ao oue supunha
neste

o fundamento

na colonia,

a ser sua longa

e 1v1elo,
21/11/1751, in AEP, I: 6 3ss.)
campo

ressalvas

A

Apos
deu in~cio

sobre

( lq~q :42), duas

D.Alden

e 14) faziam

dos missionarios

ô

mais

(Mendonça

grave,

est.ariam

FurtaCio a Sebas

AEP,I:144

). Faziam

-

'amar

rações'

de {ndios,

uma aldeia

para

e ainda

outra

(Mendonça

lho e Melo,2l/ll/l75l,in
idem,14/09/l754,in
ind{gena

t2nto

se findasse,

a seu serviço

tinham

Furtado

AEP,I:63ss.;

AEP,I:591).

interessaria

moradores:

disputavam-nos

entre

a Sebastião

o Governador,

aos religiosos
mais

quanto

AEP,I:237;
a escravidão

interessava

de oito mil indios

em suas fazendas

de

LTos~ de Carva-

idem,1/02/l752,in

Segundo

perderiam

si, roubando-os

aos

que m2Jl-

no Es téHJ:O.

,
As criticas
a partir

de 1753,

de Mendonça

quando

Furtado

,

o governador

,

e nomeado

contexto,

seu alvo

privj_legiado

era o que considerava

te da Companhia

de Jesus

à efetivação

do Tratado:

demarcadora,

fazendo-os

necessários

sistematicc~ente

Tratado

para

ao serviço

desertarem

-

portugues

neste

os indios

pelo

comissario

a demarcação

sonegando

ao norte

mai=:acirradas

para

dem estaria

das fronteiras

tcnnam-se

de ~adrid

;

boico-

tanto,

<3

Or-

da comissão

das aldeias

LL
,..,

quando

da chegada

po no rio Negro
mina

pelos

por se retirar

comissão

espanhola

dos "em impedir
corroborada
sul,

da expediçao

) 1

•

(11).

comissários

sem conseguir

~endo

esperado

espanhó i.s , Mendonça
se avistar

tamb~1I1foi re-putado obra

com eles:
dos

acontecimentos

com a resistencia

dos Sete

nas fronteiras
Povos

tem-

"Furtado tero atraso

jesultas

....
o c ump r Lme n t o do Trat[-j()o
, suposiçao

pelos

por largo

interessa

essa fortemente

luso-espanholas

das Missões

da

envclvendo

ao

.

tas.

A partir de 1753 toda a correspond~ncia
do Governador
com a
Corte ~ pontilhada
de observaç~es
sobre este tema; veja-se
AEP,1963,vol,s.II e 111.
,
Uma análise detalhada do confronto entre o ministerio
pombalino
,
e a Companh1a de Jesus encontra-se
em D.Alden, 198'4
e F.l!'alcon, 19~1

.

,

JeSlll-

23

Afora os ataques aos religiosos, Mendonça Furtado voltouse aplicadamente nos primeiros anos de seu governo a persuadir os
colonos para que viessem a adquirir escravos africanos, no sentido
de fazer cumprir a disposição régia de liberar os escravos {ndios.
Acenava-lhes

com a 'fortuna' que lhes adviria do trabalho escravo

negro, porque os negros seriam 'melhores trabalhadores aue os Jndias' (Mendonça Furtado a Diogo de fuendonça C~rte Real,30/11/1751,
in AEP,I:83ss.). Por sua parte, os colonos argumentavam com a falta de capital para a compra de escravos negros, bem maÉ caros que
( di10S:
os o,n

'por quanto he infalivel que com a estimGção de um preto,

se pode comprar tres ou Quatro vermelhos do gentio deste Estado'
(Representaç~o da Camara de Camet~,25/12/1751,in

B&BGB-An.Mem.Br.,
.~ux;"~r:vrn

1903,I:57). E

como

mencionei anteriormenteJ/que

'

.

~

( . ~
e as d 1v 1nas poderiam

era incerta - 'não tinham senão frutos' -,
arruiná-Ias

.~ produ('ão

(Mendonça Furtado a Diogo de Mendonça C~rte Real,28/01/

l752,in AEP,I:2l6).

-

Estando os resgates proibidos, o Governador temia a eclo-

,
sao de revoltas, como as ocorridas no seculo XVII.

~dvertia a Corte

que não poderia contar com a força militar da c8.nitania em caso de

,

,

revolta, desde que os militares eram tambem proprietarios de escr8.vos {ndios (Mendonça Furtado a Diogo de Mendonça C~rte Real,30/1l/
l751,in AEP,I:83ss.).

O livre acesso dos religiosos

à

m~o de obra

ind{gena, a seu ver, era mais do que nunca um s~rio agravante para
a Lne a t í.ef
aç áo dos moradores

(Mendonça Furtado a Sebas t i ao Jos,é de

Carvalho e lY1elo,26/01/l752,inAE12,I:,~I.l~);

para alivi.ar tais ten-

8~es o Governador sugere ~ Lisboa ainda em 1752 que se fizessem
desci.mentos de {ndios, cuja distribuição aos moradores seria con-

,.

)

trolada pelo Governo
28/01/l752,in

(MendonÇa Furtado

~.I:216).

Seria necessário.

mudanÇa radical na organização

tráfico

e Grão-Pará,

de escravos

na Amazônia,

da Companhia

com o monopólio

negros

no entanto,

do trabalho

do Estado veio em l755, na formação
do Maranhão

a Oiogo de MendonÇa

6 de junho de 1755, declarando
junho de 1755, que retirava

a liberdade

viabilizar

uma

e a resposta

Geral de Comércio

do comércio

(15). Acompanham

Côrte Real,

da região e do

Sua formação as le1s de
dos índios, e a de 7 de

a administração

temporal

dos missionários

sobre os índios aldeados.
Como afirmei acima, creio que estas medidas
lidas separadamente:

em seu conjunto

desenvolvimento

colonial,

bre a população

indígena

elas atendiam

cujas premissas
haveremos

inicio do que se chamou de "ciclo agricola"
Amazônia:

a um projeto

ideológicas

de considerar

e o cultivo

de produtos

cacau no Rio Negro. A pecuária
ra sob controle

de

e efeitos

mais adiante.

soEra o

(C.Cardoso,1984:178)

foram Lmp Lemerrt adoa , com relativo sucesso.

arroz em Mecapá

-

nao podem ser

naturais

a cultura

na
do

da região, como o

também foi incentivada

em Mara,ió, 8g2

leigo e, anos mais tarde, no vale do rio Branco.

A secularização
lha reivindicação

das missões,

dos colonos,

por Sua vez, muio embora

nao representava

ve-

apenas a solução

(15) Devo mencí.onar- que a Companhia Geral de Comércio do Maranhão e
Grão-Pará não foi ~nica em seu gênero; seguiu-se a ela a form~
r
çao
da Companhia Geral de Pernambuco e Para~ba,
com os mesm03
objetivos. Tais companhias de comércio visavam essencialmente
desenvolver aS regiões a que se destinavam, atendendo ao que
F.Falcon (1982:46955.) considera os principais itens da prática
mercantilista seguida pelo pombalismo: reter o monopólio da ciE
cu.l a çao, fomento da produção colonial de interesse comercial e
tráfico de escravos. Em 1756 foi formada também a Companhia
das VinhaS do Alto Douro, destinada a proteger a produção vinl
cola de Portugal. Um estudo exaustivo sobre a· Companhia de Co-

,

mercio

-

-"

....

.

do Maranhao e Grao-Para e Sua congenere pernambuco e Parafba encontra-se em A.Carreira,l983. Especificamente sobre a
Companhia Geral de Comércio do Maranhão e Grão-Par~, veja-se
M.Nunes

01a5,1970.
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dada a um conflito de interesses em âmbito regional, mas parte de

,
um processo mais amplo que visava minar a hegemonia eclesiastica
em Portugal e seus dominios; o poder pol:itico acumulado especial-

,
mente pela Companhia de Jesus afigurava-se- excessivo, impensavel
mesmo no horizonte do absolutismo, o que veio a culminar no confisco de seus bens e sua expulsão dos limites do Reino em 1759 (cf.
F .Falcon, 1982: 378ss.; D.Alden,

1~6q: 54ss. ).

No contexto da colônia

o Estado teria ainda interesse no sequestro dos bens dos jesuítas,
que foram parcialmente reàistribu{dos

entre os moradores, com re-

sultados, segundo C.Cardoso (1984:114-15), bastante discutiveis.
-,
,
Alguma opo si.ç ao ao moriopo Lao da Companhia de Comer c o
í

se fez sentir de i~icio, da parte dos jesuitas e ainda de capitali~
tas metropolitanos,
.

representados na Mesa do Bem Comum dos Homens

,

de Neg.ocios, que viram prejudicadas suas atividades privadas na
colônia; Pombal, no entanto, os calou mediante violenta repressão
(Sebastião Jos~ de Carvalho e Melo a F.Xede Mendonça Furtado, 4/
08/1755,in AEP,II:784ss.).

No Par.á, os colonos não protestaram

contra a Companhia, ela trazia mudanças almejadas, tais como o
fim do poderio dos jesuítas e a promessa de introdução de escravas
negros a preços reduzidos

o

(cf.J.L.Azevedo,1893:54ss.).

cumprimento dos objetivos da Companhia de Comércio

qunnto ao desenvolvimento da região

é

auestão controversa. Segundo

J.L.de Azevedo (1893:77ss.), um de seus mais severos crJticos, o
,
monopolio teria criado apenas uma ilusão de prosperidade na colô\Co

nia (~).

Os produtos do reino seriam em geral sobretaxados, o

I~

(~)Uma visão oposta e, diga-se de passagem, pastante otimista,
quanto aos resultados da Companhia de Comercio .e fornecida
por M.Nunes Dias,1970.
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inverso ocorrendo com a produção colonial e, sendo a Companhia de
tentora de toda a exportação e importação, não restaria qualquer
alternativa aos moradores senão submeterem-se a essas condições
bastante desfavor.áveis. Além do preço extorsivo dos produtos do

,

reino, seu fornecimento estaria muito aquem das necessidades da
colônia: em novembro de 1759

~-n

gens, fazendas, azei te, vinagre, e
C.ia

ferra-

em Bel,ém

,

Vil. veres

,
..•
de toda es pe cae , car ex-,
,

,

que teria durado enquanto durou o mono poLí.o

Governador escrevia

à

j

em 1763 o

metropóie declarando aue a quantidade de

mercadorias importadas pela Companhia para a colônia era 'tão diminuta, que parecia mais o provimento de um mosteiro, que de um
Eitado' (apud J.L.de Azevedo,1893:91).
A introdução de mão de obra escrava africana na colônia
pela Comparu1ia de Comércio, embora conte com a defesa entusiasta
de M.Nunes Dias (1970,1:313ss.), deixe margem a algum ceticismo
~

quanto a ter de fato produzido Qma mudança radical na organizaçao
do trabalho na Amazônia.

Segundo a estimativa de A.Carreira

(1983:91), a Compa-

nhia introduziu 28.556 escravos negros no Estado do Maranhão e
Grão-Pará e Hio de Janeiro, dos quais 56,3%. ou seja, 16.077 se
dirigiram especificamente ao Pará, no per{üdo de 1756 a 1788 (l~)
.
..•

Ainda que este montante possa ter sido adequado a demanda regional,
~

..•

alguns percalços surgiram a sua plena uti1izaçao.

hm primeiro lugar, o preço do escravo africano parece
ter continuado excessivo para os paraenses. O preço do escravo,
ainda segundo A.Carreira

(1983:140sse), era calculado sobre seu

custo, acrescido de alta margem de lucro e mais emolumentos e tarifas pagas no porto de origem; somavam-se ainda o frete I cujo valor

,

variava segundo a origem--em Guine pagava-se o dobro de Angola e
Benguela- e o rateio do valor dos mortos durante a v agem , Sendo
í

os escravos mercadoria isenta de impostos de entrada, esta soma deveria corresponder e~atamente ao preço de venda ~

-

escravo no Mara-

-

" A propria Companhia, porem,
,
nha.o e Grao-Parp..
para obter maiores
lucros, encarecia inicialmente o escravo, sobrefaturando

seu custo

de origem. A s:ituação parece ter-se agravado a partir de 1765, quan

!-:f-

(~~) A.Carreira (1983:52) menciona inicialmente uma cifra de 31.317
escravos e 99 'crias', que verificou nos livros de contabili.dade da Companhia, tendo-a corrigido na confrontação dos livros
de contabilidade com os de c8rregações. M.Nunes Dias (1970,1:
465s~)examinando as 1istagens de procedência dos escravos, a.pu
rou 25.365 escravos entrados no Maranhão e Grão-Pará entre
1757 e 1777. Para o caso espec{fico' do Pará, A.L.Monteiro Baena (1969:194) fornece um nÚmero de 12.587 escravos, nÚmero esse que A.Vergolino e Silva (1971:24-5) corrige para 12.597 escravos entre 1757 e 1777. Sendo que a Companhia enviau apenas
479 escravos para o Rio de Janeiro, a diferença entre a cifra
fornecida por A.Carreira e os autores citados reside basicameg
te na periodização utilizada: Carreira (1983:52) afirma que,
muito embora o monopólio da Comnanhia tenha cessado em 1778,
auas atividades se estenderam ati8 1.788, de onde a estimativa
mais alta fornecida por este autor.
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do a Companhia

passou a negligenciar

o mercado

cravo era mais barato. Sua associada,
rafba ficou com aquele mercado,

de Angola, onde o es-

a Companhia

garantindo

assim no conjunto

mais altos, dado que o preço pago em Pe r-nambuco
perior ao do Par~. Para a Amazônia,
fornecimento
cada de Guiné

mais reduzido

de escravos

implicava

de especulação

em comprar

do mer

a Companhia

insolventes,

para revendê-los

(1983:14455.),

nas vendas a crédito,

em posição baste nte diffcil.

(1893:99) co~roboram

esta colocação

de Carreira:

da Junta na metrópole

-

vendiam seus escravos

débitos

(A.Carreira,1983:144-45).

culação

dos escravos

na mlônia:

principalmente

(A.Carreira,1983:163

estaria

cita este eu
da Companhia
pou-

Muitos moradores,

ou os hipctecavam

Para saldar seus

Assim sendo, foi grande também a cir
grande perte deles não ficou no Par~,
para a região mineira

de Mato Grosso

; A.L.lvlonteiro8aena,1969:194).

~a década de 70, nos assegura
do ~aranhão

o gr~n

"para mandarem

cos pretos, em razao da pobreza d'estes moradores".

mas foi revendida,

a

Dados de J.L. de

tor uma carta, datada desta época, onde o administrador
no Pará pedia aoS deputados

negros

(A.Carreirac1983:91ss.).

Por volta dos anos 60, nota A.Carreira
de número de compradores

na colônia,

os escravoS

de baixa oferta no mercado

preços muito mais elevados

situação

em um

(A.Carreira,l983:l58ss.).

e em aguardar momentos

endividados,

lucros

bem caros, provenientes

onde algumas pessoaS se especializaram

Alevedo

e Pa-

pelo escravo era su-

tal estratégia

Não foi pequena também a margem

colocando

de Pernambuco

e Grão-Par~

trava antes da fundeção

A.Carreira

(l983:163~64),

a

era an~loga àquela em que se enco~

da Companhia

de Comércio,

o tráfico estava como

29

Que paralisada e

o

05

moradores queixavam-se

monopólio, afirma enfaticamente

da carência de mão de obra.

este autor, não cumpriu seus objetl

vos no âmbito da economia regional.
Em 1777, cumprido o prazo contratua1_de

20 anos estipulado

por seuS estatutos, a Companhia não teve seus privilégios renovados,
embora tenha funcionado por mais uma década. Em 1777 também, com a
morte de o.José

r.

cai o ministério

do Marquês de Pombal, principal

articulador e protetor da Companhia. Com a extinção da Companhia o
tr~fico negreiro continuou sendo realizado por particulares

(A.Ver-

golino e Si1va,197l:26).
A argumentação

de M.Nunes Dias (1970,II:555S.)

opõe_se fron

talmente à de Carreira. A avaliação deste autor é Que a Companhia
foi muito bem sucedida, tendo desempenhado uma nação vivi f'Lce dor-a''
no contexto do Estado do Maranhão e GrãO-Pará.

dinamizando sua econo-

mia e integrando-a ~ economia mundial. Através dela teria sido possivel aoS portugueses povoar a região e consolidar Sua conquista. Come~
tando as conclusões de Nunas ~ias, Ciro Cardoso (1984:11355;17858.)
recomenda Que as relativizemos:

as reformaS pombalinas ocasionaram

certamente mudanças na economia amazônica, mas não se poderia afirmar
que tenham logrado estabelecer

um sistema da elantation no Pará. OS

mesmos fatores que impediam transformações
principalmente

estruturais na economia,

•

••

I'

a escaSsez de capital, se verificam tambem para o per~

do pombali no.
No vasto interior do Pará, representado
nba de são José do Rio Negro, o extrativismo
dada econômica

pela então capita-

continuou sendo a ativi-

de maior relevo. E, o que nos é essencial notar, o tr~

balho indígena ali persistiu, não de forma residual, mas fundamental
para a economia extrativista.
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Neste quadro, tanto mais justificado parece-me ser retomarmos nossa questão inicial acerca do projeto polJtico do Estado portu~ês

quanto aos povos indlgenas na colônia. Cabe-nos aqui

explorar sua inteligibilidade no bojo do projeto de àesenvolvimento regional implantado a partir de 1750. Com efeito, a liberdade
dos {ndios foi, para me valer da expressão de A.Carreira

(1983:32),

uma 'autêntica obssessão' do per{odo pombalino, mas, como e onde
esta medida se articula ~s reformas econômicas?
f

~

A um nd.veL mais imediato, o discurso da .e poca parecia
, d l.OS
i
'
considerar os a.n
inaptos ao trabalhei sedentario
e regular,

idéia essa expressa de forma veemente na observação feita pelo

,

Governador Mendonça Furtado em 1751 aos moradores ce t cos quanto
í

a Lnt.r-o
du ao de escravos negros na colonia: 'os negros sao melho"""

A_

ç

res trabalhadores aue os {ndios'. Por este motivo, a agricultura

,

,

~

que se queria implan-tar so seria vi,avel com mao de obra escrava
,
negra; a utilização de mão de obra escrava indigena seria, nesse
sentido, uma anomalia resultante das condições peculiares da colonização da Amazônia, como o indica clar8~ente o mesmo Governador
'Tarnhémé certo aue este Estado inteiro se acha arruinado porque
...,

,

nele nao ha Pretos co~ que se cultivem as terras, e porque os moradares até agora auizeram fundar-se sobre a tirania de carregarem
,
o imenso trabalho que aqui ha que fazer, sobre os ombros dos miseriveis indios (••• ), (F •.X.Mendonça Furtado a D.Antonio Holim de
Moura,28/05/l754,in

AEP,II:544-45).

Aos {ndios ficaria reservada

a atividade extrativista porque, segundo o jesu{ta João Daniel
(1976,11:63),

~

,

'de sua natureza sao fura-matos a extral.-las'. O

,
mesmo diagnostico ainda reaparece em Alexandre Rodrigues Ferreira
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(1983: 520)

que, escrevendo trinta anos ~

-t:oL-'~

I

pedia moderação no

preço dos escravos ne8ros, para que os moradores pudessem ter aces

,
"
so facil
a tal 'qualidade de operarios
da que

faz felices e opu

SD

lentos todos os outros habitantes do Brazil', e desistissem defini
(
'"
tivamente de empregar os ~ndios
na agricultura. A mao
de obra ind1(

gena, na opinião deste cronista., deveria ser exclusivamente
zada para o ser-v

í.ç

o do Estado, nilvegação e coleta das

t

canali-

drogas do

-

, criaçao e costume dos refesertã.o', tarefas 'tanto mais naturaes .a
,
rid.os d.ndí.o
s ",

--

,

,...,

Se nao conferi~os a tese da inadequaçao da mao de obra in

,

dd.ge
na o mesmo v alcr expâ

ã

catí.vo que lhe confere o discurso setecen

-

,
tista, a cuestao entretanto persiste. Ha certamente o ar-gume n t o i!!!
pe c.áv

eL

Le

vs

•.

ntado por estudos mais recentes de h st.ór-í.a colonial
í

(veja-se F.Novaes,19;a, ), que aponta para a dinâmica própria do

,

trafico negreiro, setor em si mesmo altamente lucrativo da economia
colonial. Nesse sentido, da perspectiva da metrópole, as reformas
aplicade..sao li:aranhãoe Grão-Perá visariam

UJ11

duplo ganho : integrar

-

,
,
a regiao a economia colonial significava tambem abrir mercado ao

,
trafico africano.

-

,

Tal via interpretativa nao esgota, porem, o problema col~

,
....
,
cado pela liberdade dos ~ndios.No ambito especifico do Estado do
Maranhão e Grão-Pará e da pol{tica indigenista ali aplicada por'
Pombal, ressaltam razões de outra ordem, desta vez positivas, que
tê-Ia-iam determinado. Como já sugeriré..moutros autores, a ouestão
parece ser eminentemente polltica, residindo no pIeI atribu{do peI

.

10 Estado portugues aos povos ind:Lgenas no bojo de sua empresa colonial. O Estado, afirma C.Prado (1948:84ss.), queria da população
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indígena colonos. Ou, na definiçio mais precisa de J.Hemming (1978:
444s8.), súditos, condi<,:ãoprévia pa.rauma mio de obra domesticada
e, ainda, ~oliticamente

,
eficaz na garantia da prec3ria posse da co

lônia. Explicitemos.

Há

que se considerar inicialmente o cue C.Prado (1948:37)

chamou de 'soberania duvidosa' dos portugueses sobre o território
amazônico, fruto de uma ocupação indevida frente ao Tratado de Iro.!:
desilhas. Afora a fronteira com a Guiana Francesa, estabelecida p~
10 Tratado de Utretch em 1713, os limites do noroeste &TLazônico pe.!:
maneceram por largo tempo, segundo S.Gross (1969:7), intencionalmeE
te indefinidos, pois Portugal não possuia titulo legal para reclamá
,
~
,
los. So a o cupaç ao de fato, a t r-av.e s do povoamento, poderia vir a d~

,

senha-los. Lembremos ainda que o Tratado de N;adrid, primeira tentativa desde o longinquo Tordesilhas de delimitação formal das fron teiras luso-espanholas,

guiava-se eX8.tamente pelo principio da pos-

,
se de fato, estabelecendo que cada.parte deteria os terri terios que
havia

,

-

ate entao ocupado e povoado (cf.J.Hemming,1978:452).
A assinatura deste tratado em 1750 veio assim a colocar,

como mencionei anteriormente, a ocupa<,:ãoefetiva da Amazônia no cen
tro das preocupa~ões do ministério pombalino. Tratava-se, nesse momento, de povoar 'todas as terras poss.Í
ve is "

conforme afirmava o

,
~
,
par.agrafo 27 das Instruçoes Regiss ~assadas em 1751 ao Governador
Mendonça Fur-t ado (in AEP,I:35), o que indiscutivelmente

envolvia a

-,
,..
,
popula<,:aoindlgena da colonia: o mesmo paragrafo recomendava que p.§:
,

,

ra tanto se incentivasse, alem do assentamento de ilheus açorianos

.

na região, o aldeamento de {ndios, especialmente nos limites da~ ca
pitanias.
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A d~cada de 50 assistiu assim ao esforço concentrado do
Estado em consolidar uma sociedade colonial na Am[~.zônia.,
o ue re-presentasse uma garantj.a inconteste da soberania -portuguesa sobre o
terri t,ório conquistado. Neste contexto a

1,). berdade

,.
~
como suditos, e nao como escra -

trn muito de sua inteligibilidade:
"

vos, integrar-se-iam

dos {ndio::~encon

A'

Ao

a pa i sag ern social da c oLoní.a, O proprio Marques

de Pombal explicita, de forma bastante eloouente, as premissas da
pol!tica indigenista implementada por seu minist~rio:
um

,
SiO

'N~o poderia

muitos; de tudo

Estado produzir gente bastante para ~

isto vejo que at~ agora se não achou outro modo de dominar nações

-

,.

barbaras e ferozes que nao fosse o de civiliza-Ias e de se aliarem
com elas os que as dominam; vivendo os conquistadores

e conCjuistados

debeixo da união da sociedade ci.v i L, e da observância das mesmas
,.

,..,

leis, formando um so corpo sem distinçao aLguraa '

(

-

,.
Seb8stiao Jose de

Carvalho e MeIo a F.X.oe Mendonça Furtado,15/05/1753,in

AE~,I:385ss.)

O uso claudicante do termo 'aliança' não nos deve d:btrair, era a
vassalagem dos .indios - e as palavras de Pombal náo d ei.x arnmargem
,.
a duv i das - que se requeria, como pedra arigu Lar da co Loru.zaç áo da
;

area.
-~~(\:

Vista sob este....~,

,

,..,

nao se poderia afirmar oue a POll-

tica indigenista pombalina tenha operado um corte radical com o pe,
,,.,
riodo que a precede. Ao contrario, a importé:ncia estrat€gic~ atri bu.ida pelo Estado

à

submissão po11tica dos povos indigenas pode

tamb~m ser divisada na legislação at~ 1750; repetidas cartas r~gias,
avocando a defesa do Estado, recomendavam o bom tratamento dos ~ndios, sua civilização, para que, cornovassalos de El-Rey, vivessem
e~ paz com os portugueses e,

consequentemente,

não buscassem alian-

ças com os inimigos da Coroa. Esta é a tônica, por exemplo. do par~grafo 192 do Hegimento passado em 1655 a André Vidal de Negreiros, um
dos primeiros governadores

da colônia. onde lhe era aoonselhado

trab~

1har pela redução dos índios, a fim de se eviter seu comércio com estrangeiros

(18). Ou ainda, disso temos um claro exemp~o quando em

1710 o Rei ordenava ao Governador

que coibisse os abusos praticados

pelos colonos contra os indios, pois via de regra fugiam, "com o Que
perdem a Religião, e Eu os vassalos, e habitadores
(Carta Régia

a

6r.,1903,I:25)

de minhas terras"

Christovão da Coste Freire.13!07/1710,in

B&8GB-An.Mem.

(19)0 Ue modo mais incisivo, tal argumento é levantado

por um parecer do Conselho Ultramarino

de 1695 Que. frente ao conflito

de fronteiras com Espanna ocasionado pelo missionamento

do jesulta e,;;

penho1 Samuel Fritz entre os Omagua, em território considerado purtuguês, recpme,ndava prontas medidas, através de missionários
porque, advertia, "os ~entios erão aS MuralhaS
Coneelho Ultramarino,20/l2/1695,

dos Certoens" (Parecer do

apud J.Nabuco,1941:64-6B);

eeSa Que J.Nabuco, a meu ver certeiramente

portugueses l20).

expr.essão

no Que tange à Amazônia, emn

siderou a f~suma de toda a legislação indlgenista

portuguesa durante

três áeculcss".

(18) "Tambem procurareis reconhecer Q saber das pessoas de experiencia,
se no Grão Pará, ou em outro algum porto desse Governo comercêa
alguma das Naçoens Estrangeiras, e sabereis Que trato he o seu, e
a força que tem, e me avizareis e desde logo procurareis, por via
doa Missionarios, ou de outras pessOEls, que para isso vos parecerem
mais acomodadas, fazer a paz com os Indios, Que com elles tiverem
commercio, reduz11-os, a que tenhão antes com meus Vassalos (•••)"
(Regimento a André Vidal de Negreiros,§19,14/04/1655,in
8&BGB-An.
Mem.Br.,1903,I:6).
(19) Argumentando nesta meSma linha,J.Hemming (1978:447) evoca a8 ca~
tas régias de 1685 e 3/12/1692, onde a Coroa coloca de modo ineQU{voco Que o bom tratamento dos índios era ~ principal defesa
da conquista.
(20) Data deste incidente o início do missionamento dos carmelitaB no
So11mõe8,enviados
exatamente para fazer frente ao trabalho do Pe.
Frltz. Para uma d8scriç~odetalhada
do epis6dia, veja-se 0.Sweet,l974.
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vê-se,

portanto,

~,

que a correlação

,

definiçao

da area

de vassalagem

dos {ndios

,

não

era exatamente

para

ta a legislação
-

-

çao sem peias
ção das leis

de mão

Ui11

seu projeto

de obra

de resolver

a década

pelos

de

mudanças

por outro,

do português
preservação

em sua tarefa
indlgena,

impasse,

porque,

de 50 representava

propiciava

a prioridade
da colônia.

medida,

o peso po-

à

oue vivia

de conversão

em momento,

do aspecto

a oscil.§:
o Estado,·

interesse

econ;mico

ao Que tudo

C.Cardoso

se

assim,

no

indica,

(vide supra,p.6),

de acumu Laç ác de capital

amaz;nica,

ao Tratado

-

- e a utili

pornbalina.s se fazem,

um momento

escraviza

perspectiva,
~

sujei-

a cue logicamente

cujo

como aponta

na economia
devido

Desta

integracionista

As reformas

este

de um lado

colonos.

um ca-

a que esteve

se contrapunha

.i.mpa sse poli tico

escrava

não negava.

oportuno:

balho;

inovação

a meu ver,

em alguma

aos Jndios

os missionários

certamente
saEido

demandada

da oscilação

até 1750:

atribu{do

falaria

entre

articulavam

a compreensão

indigenista

lltico-estratégico

zação

uma

,

proficuo

premido

a

e o estreitaffiento de laços

do perd..odopornbaLi.no , Em tal ide ia encontra-se,
minho

entre

A

de dOffi1nioportugues

por parte

estabelecida

afetas

de Madrid,

à

esfera

que

do tra-

que impillL~aao Ssta-

propriamente

estratlégico

da

.•
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Durante o ministério
de assimilação

da população

pombalino.

portanto,

indígena conheceu

a polltica

dias de clímax.

quadro encontra muito de Seu sentido não apenaS a abolição
dão indigena,

maS uma série de medidas

posterrores

oficial
Neste

da escravi

que visevam efet1~

fl

da população

indígena

à sociedade colonial. Assim,

cava, a partir deste momento,

proibido

aplicar aos indios a designaçro

mente a inserção

de negros, porque não lhas caberia a "vileza do mesmo nome", ou seja,

à

a as~ociação

condição

escrava,

"como regularmente

peito dos Pretos da Costa da Africa"
dendo que este seria um testemunho
"como se fossem Brancos",
tomassem sobrenomes,
pelas ••
familias

de Portugal"

de Sua intenção

conviver

brancos e indios

lei recomendava
preferidOS

utilizado

(Oiretório,§11).
indigenas,

antigos aldeamentosp

8

outros.

nomes portugueses,

ainda estritamente

c2

Em tais vilas deveriam

para acabar com uma "odiosa separação";

para cargos honorificos

rio, §§80ss.)

de tratar os índias

dentre o mesmo repertório

A1emquer,
e

E ainda, enten-

os indios

de vilas, que ostentavam

mo Oeiras, Óbidos, Moura,

a res-

que doravante

Grande parte das povoações
foi elevada a condição

(Diretório,§lO).

o Estado ordenava

escolhidos

se imagina

que os branco~ não poderiam
em detrimento

dos indios

a

ser

(Oiretó-

(21).

r
aqui tratando apenaS do processo de submissao
pol~tica
(21) tstamos

dos povos indígenas, mesmo porque, a meu ver, esta é a questão
,.
f'
'
por exce1encia do par~odo colonial. ~egistro, porem,como um
aspecto que considero importante para a história da espoliação
, Qas terras indigenas no pais, que ainda nesse momento a pol{tica
pombalina retomava ipsis litteris
o alvará de 1/04/1680, onde
OS índios eram declarados "primarias e naturaes senhores" da te.::
ra (Lei de 6/05/1755,in Collecção dos Breve8 Pontificios ••• ). Eata modida se aplicava tamb~m aos brancos nas vilas, a quem ficaw
vedado ocupar as t er-r-as pertencentes aoa índios (Diretório t §§80ss .).
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A população

indígena

das povoações

tolimitadissimo tributo" através
de vassalagem"

(F.X.MendonÇa

idem in F.X.MendonÇa
Castro,6/01/1756,in
José da Silveira
obrigatória

deveria também pagar os dizimos,

do qual reconheceriam

Furtado ao Rei ,25/10/1751 ,in AEP. I:567;

Furtado,

Instrução

AEP,III:895-900;

Preto,l2/06/1757,in

a lingua portuguesa,

pIamente difundida

na Amazônia

pelo Estado.

discurso oficial

da época

ao Tenente

de

Furtado a Gonçalo

AEP,III:I092).

à

Tornava-se

ainda

lingua geral am-

(22).
de intercasamentos

foi ativamen-

Nenhum meio seria mais eficaz, segundo o

(Oiretório

§§88ss.), para cimentar

ções entre brancos e :Índios, dentro dos cânones
este conceito

Oiogo Antonio

F.X.Mendonça

em substituiÇão

Na mesma linha, a prática
te incentivada

Sua "obrigação

tão caro ao'século XViII

as rela-

da s ocie dade ci viI t

(23).

(22) Como veio a justificar Mendonça Furtado (Oiretório,§6), a impos2
F
•
Çao
da l~ngua
aos povos conquistados era "pratica
observada por
tocias as Naçoens polidas do Mundo", por ser "hum dos meios mais
efficazes para desterrar dos póvos rusticos a barbaridade dos
seus anti~os costumes; ~ ter mostrado a experiencia, que ao me~
mo pasSo, que se introduZ nelIes o uSo da Lingua do Principe,
que OS conquistou, se lhes radica tambem o affecto, B. venera ção t
e a obediencia ao mesmo Principe (•••)"
Uma discussão detalhada so~re o uso da lingua portuguesa como i~
trumento de dominação na Amazônia encontra-se em J.Besse Freire,
1983.
(23) A importância dos lntercasamentos, dentro da estratégia assimi1acionista do Estado, aparece de modo transparente no discurso
de Mendonça Furtado, que a ela ssí.m se referia em 1756: "verdadeiro caminho para se povoar este larguissimo pais, não podendo
ser de outra sorte, senão fazendo nós os interesses c~~uns com
os indios, e I~putando tudo a mesma gente"LF.X.Mendonça
Furtado
8 Gonçalo José da 5ilveira Pretot12/10/1756,in
AEP,III:948,grifo
meu). Ou ainda quando, um pouco mais tarde, ao~rmatizar
tal
pol1tica de incentivo aoS intercasamentos, o Governador colocava
como objetivo maior do Estado obter entre brancos e indios
tlaquella reclproca união, em que se firma e estabelece a sólida
felicidade das Republicas" (Oiretório,§91).
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Em suma, da perspectiva
de Sua empresa
-

colonizadora

tinha na assimilação

f

a populaçao

o bom sucesso

um requisito

básico:

,

indlgena haveria

Sua singularidade

do Estado portugu;s,

Que se diluir em meio a sociedade

colonial,

r

engolfada

pela nova ordem que o perl0do pombalino

impôs com vigor maior. A colônia ideal seria, acima de tudo, a répl!
ca fiel do reino: um imenso Portugal
143; C.Buarque

ê

& R~Guerra,1974).

de Hollanda

apenaS aparente:

quer me parecer

~ental import~ncia
a se desenvolver

posteriormente,

à

guisa de indicação,

tes da sinopse

pretendida

Importa-nos
na politica
do período

, resta-nos

indigenista

de déjà v~ que nos assalta em seu
explorada.

pois tal apuro certamente

escapa aos limi-

devidamente

mapeados,

O Q~

os valores em jogo

e, para completar

a caracterização

observar como se fez sua aplicação

do o assim chamado per{odo

que veio

não foi ainda devidamente

pombalina

que tomou neste processo.

nome do conjunto

da política

é de funda-

neste artigo.

reter,

in~igenista

O trulsmo aqui, se o há,

no Império ou mesmo na rlepública (o

pelo sentimento

exame), mas tal importância

de Hollanda,1977:141-

que o per{odo pombalino

para a compreens~o

que talvez responda

deixo

(S.Buarque

Para tanto, estaremos
do "Diret6rio

de normas estabelecido

e

basicamente

Pomba1ino",

06

rumos

discutin-

que empresta

pelo Governador

Mendonça

seu
Fur-

tado em 1757, por onde deveria se reger a vida dos índios aldeados.
Retomemos
fundamentais:

inicialmente

a lei de 6/U6/1755

aS leis das liberdades
(in Collecção

em seus t armcs
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dos Breves Pontificios ... ,papel n22)
da seus

'bens,pessoBs

tirava dps religiosos

a administração

'principaes',

designação

tugueses aos chefes indlgenes
Hemming

(1978:481-82)

'arroubo de idealismo'
aplicação
mática,

através

temporal

tradicionais.

a concluir

do Oiretório

com Hemming

o conteúdo

de Mendonça

lação, maS ainda na esfera
(1978:477-78),

fase; nela creio entrever
leis das liberdades

(24) A análise

tomadas

de seu teor e

localmente

à

terminaram
margem

por

da legi~

que J.Hemming

a meu ver, com a devida ên-

que aparentemente

~, assim sendo,

falta entre as

constitui

do surgimento

Seu tema central, a controle

um excelente

do Oiretório,e
da populaçao

seus

.
r
lndl-

de sua liberdade.

Tal preocupação
donça Furtado

uma distorção

não explora,

e o Oiretório.

gena após a formalização

Furtado - ~m tanto mais probl~

do Estado, uma outra discussão

a articulação

imediatos.

sua

à exegese dos textos legais, certamente

ponto de partida para a contextualização
desdobramentos

foram um

(24) e, nesse sentido,

de tais leis. Porém, Corre

embora' registre,

pelos por-

levou J.

Esta formulação

pombal

que as medidas

arrojado

atribuída

que as leis das liberdades

do ministério

Se nos restringimos

concluiremos

por sua vez, re-

das aldeias e, é essencial

costumeiramente

como veremos - teria representado

objetivos.

esvaziar

A lei de 7/06/1755,

que tais aldeias a partir dê então fossem governadas

notar, determinava
pelos seus

e comércio'.

devolvia aos indios a posse plena

se esboça bem cedo no diálogo do Governador

com a Corte.Já

de F.Falcon

em 1751 o Governador

(lY82:3Y8-9Y)

Men-

\

fazia ver a Secretaria

de certa forma corrobora

a visão

de J.Hemming, quando argumenta que na liberdade dos índios, bem como
na aboli~ão da escravidão negra na metró~ole, ressalta, para além dos
motivos de fundo econômico, a inspiração iluminista do pombalismo ,
ideário em que a liberdade da ~essoa e a civilização eram prezadas
como os valores mais altos.

o
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de Estado
dos

as

dificuldades

índios,

tins

por

da dispersão

seu

dos moradores,

dos

índios

at~

da mao

então

1755, com relação
povoaçoes,

trabalho

(26).

sem

(25) '(••.) Devendo
§6 da minha
trei

a discorrer

se fizesse
algum

dar

possa

aoS

em

na forma

de presentemente

( ••. ) Todos

esseS

de escravos;

por

destas
se por

homens

as poucas

se

de sua

liberdade,

mortos

em mocambos

para

o que todos

de poder

àqueles

de quem

aqueles

trabalhosos

t~m

juntar

tinham

fome,

sido

em

que

costumam

en-

isto

que

eles
que

chamam

não

sa-

os {ndios,
ou talvez

de repente;
por

poderiam

romper

meio

( ••• )

sertões.
os dar

violenta

achar

humano;

para

certo

que

livres,

sem o, que

e tudo

índios

é

pude

no

declarar

os outros

estes

ao,

expressada

liberdade

remédio

por

propensão~

os tais

escravos,

efeitos

a dita

sem

8el~m

que menos

e não

paradas;

espalhados

por

coagir

servido

se vissem

ná

que

de

nem

meios

caçar,

prática

de

geralmente

a executaria,
capitanias,

o con-

antes

vagavam

foi

todo5

algo

porque

de S.Maj.

Senhor

de repente

bem pescar

sem

em

lavouras

em virtude
eu,

que

o perigo

prOblemático
que

de mo-

tema

efetivamente

e sejam

duas

,
e um

mesmo

ordem

o dito

escravo,

ainda

Este

e alforriados

à real

que

havia

Furtado,

apresentava

execução

ser

povos

(2"5).

o Governo' pudesse

~nstrução,

índio

escravos

d>

que

eu

acima,

livres

a liberdade

da possibilidade

referi

ja se

aos {nd{os

e outras

nenhum

indlgena

implemantar

al~m

de Mendonça

~,

de obra

para

Regimento:

a que

na correspond~ncia

-

t role

enfrentaria

a que o obrigava

parte

recorrente

que

criados

IJ!"ogredir

muitas

vezes

as

desesperações,
e a Praça totalmente
sem forças para poder conter aoS
moradores
de passarem
a alguma desordem
l...)' (F.X.~endonça Furtado
a Oiogo de Mendonça
Corte Real,30/ll/175l,in
~,I:8355.).

~26)

,( ••• ) Um
uma

dos grandes

quantidade

vadios,

sem

e, aind3

tas

e andavam
das

engano

a estes

de

eu não

que

Bem

fruto

5em

conseguiram

pagamento
fomentando

tirasse

moradores,

podia

dar

do seu

8

trabalho;
o fim

que

ou civilização

parte

Re61,30/11/175l,in

saiam

intentavam,
que

preguiça

(••• )•• (F .X.MendonÇa
~.I:83ss.).

do seu

Furtado

delas,

nas

sem

por

suaS

que

ficando

e os índios
que

trabalho

:.:05
mandava

os moradores

dias

veZes

eu

de ca-

perturbações,

porque

das

sendo

Lrie s fugiam

fa'cilidade

alguns

o de haver

andavam

~lguma

e no sortão

rBm~dio,

lhes

que

era

ordens' de V .Maj.,

conservar

a maior

e livres

com

povoado

o comum

utilidade

das

neste

os poderiam
nelas,

que sentia

alforriados

em conformidade

fazendo

quais

os escondiam

de indios

que o público

que,

dar a soldada
sa

prejuizos

esta

a Oiogo

mais

forma

com

o

fazendas,

lhes
desta

Sem

a mui-

tirasforma
lucro,

lhes

de Mendonça

iam

Corte

c
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A

questão obviamente

xima o fim da escravidão.
de SuaS longas epistolas
F.X.de Mendonça

E o pr6prio Marqu~s
ao irmão

livres. Parecia-lhe
que sua liberdade,

de deserção

sabi~~

o instinto

territ6rio

de sua resid~ncia'

párocos e funcionários

coloniais,

extensiva

Se até mesmo
contar com

que 'pode
dos

'muito propensos
ao trabalho

ao trabalho

deve-

nas obras

de Pombal, a 'ociosidade'

'pol{tico' e, em decorrência,

por parte dos indios significaria,
de vassalos.

pelos

os 'aplicados'

'ociosos incorrigíveis'

palavras

do

sob pena de pu-

a quem caberia estimular

maS também

e indios,

'dos limites

deveriam ser incitados

que, nas pr6prias

condição

da lei das

a portugueses

do Governador,

às caSas de correção ou obrigadoS

era um vicio não s6 'moral',

à

dos fru-

Como medida preventiva,

que os indios eram

os 'vadios'. E por ~im,os

Entenda-se

recUSa mesmo

a acreditar

ninguém pudesse sair

Como era voz corrente

recusa ao trabalho

e 'o comércio

que, ap6s a publicação

sem licença

preguiça e a viver na inação',

públicas.

ao mesmo tempo

aqui, eu creio, teve o poder de alterar o destino

de que temporariamente

riam ser enviados

por re-

dos brutos do que o entendimento

fosse baixada uma proibição,

e ridicularizar

iniciando

o novo sistema.

da alma racional'.

no sentido

à

e MeIo a

onde eram bem ou mal tratados,

indigena - recomendava

nição corporal.

em uma

quando estes se tornassem

de Sua recusa seria equivalente

porém - e a conjunção

liberdades,

não evitariam

discernir

que e inseparável

da população

de Carvalho

AEP,II:792-795),

dos indios

que se apro-

de Pombal a aborda,

'fazendas para se sustentarem'

obrar mais retamente
homens,

medida

que se aos indios fossem oferecidas,

tos dela para enriquecerem',

a possibilidade

à

(Sebastião José

Furtado,4jOBj1755,in

futar a possibilidade

os irracionais

toma maior vulto

em um limite, uma

a

ç'.

J~ para o Governador
r
dos 1ndios

a liberdade

8

a delegaçao

aldeias aoS chefes indígenas
após a publicação
ç;es coloniais

Furtado,

ao fracasso o projeto
'absoluta liberdade'

mesmo naquele momento

lato sensu do governo

eram inexequ{veis.

da lei das liberdades,

e retornariam

vam os índios,

Mendonça

na sociedade

colonial.

em que se acha-

de tais leis fosse feita gradualmente:

gar seria publicada

a lei de 7/06, retirando

das

aldeias.

bil para a introdução
mar-se-ia

Passados

uns

mesest

de um lote significativo

o fim da escravidão

indígena.

conavant e assalariados,

antigos senhores,

ou onde quer que estivessem

J05~

a administra-

um anoi

de escravos

lu-

tempo

h~-

negros, procla-

deveriam permanecer
trabalhando,

o Gover-

junto a saus

por um períOdO

'porque elES não admitem por ora meio têrmo, e é necessário

que os obriguem
bastião

em primeiro

dos religiosos

at~ mesmo

Propunha en-

Mas, ainda assim, segundo

nador, os {ndios,

de seis anos,

'uns poucos

de seus interesses'.

tão que a aplicação

ção temporal

Entre a

um período de transição,

anos para irem tendo algum conhecimento

as povoa-

de origem, levando assim

e o 'estado de vileza e escravidão'

fazia-se necess~rio

das

Tinha por certo que ,

os {~dios abandonariam

a seus territórios

de sua inserção

temporal

para se conservarem

em ordem'

de Carvalho e Melo,25/ll/1755,in

A

(F.X.Mendonça

Furtado a Se-

AEP,II:821-826).

proposta foi aceita, e a Coroa delega a Mendonça

poder de divulgar aS leis em momento

que julgasse oportuno

sé de Carvalho

Furtado,4/08/l755,in

e MeIo a F.X.Mendonça

o que, aliás, retardou tal divulgação

Furtado e

(Sebastião JoAEP,II:789-791),

por dois anos, vindo a ocorrer ape-

nas em 1757.
A estrat~gia

de coação dos índios ao trabalho,

bastante clara e detalhada

neste diálogo da metrópole

nial, resultou em uma solução

de compromisso

que se encontra

com o governo colo-

entre a utilização

da mão de
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obra indlgena
reconhecia

e sua liberdade

uma inflex~o

formal: em carta a LiSboa, o Governador

na lei das liberdades

aoS moradores

(F.X.Mendonça

11/06/1757,in

AEP,III:1088-1091).

ç~o da lei ao Governador
fundamentais:

para faz~-la'menos

Furtado a Tom~ Joaquim

que os moradores

diria ter considerado

achassem

quem os servisse.

lho dos {ndios fosse pago, Rara que n~o ficassem
tinos

em saltos

por esta cidade'

Maranhão,30/0B/1757,in
A

(F.X.Mendonça

Furtado

provid~ncia

ou a serviço

para impedir

dos moradores

que n~o t~m conhecimento
dementes,

A medida,

o pr6prio Governador:

do bem que se segue do trabalho,

e por isso, os p~s na administração

(F.X.Mendonça Furtado

ao Governador

25/05/1757,in

que j~ estivessem

(F.X.Mendonça

os 'r~sticos',

'os ignoranmas n~o se

de alguma forma ganhando

ao Governador

da Maranhão

,

AEP,III:I070-1071).

Tal prOVidência
de obra agora formalmente
das liberdades,

parece ter garantido
livre: no meSmo

os moradores

acorreram

rendo licenças para conservarem

trabalhadores

dia em que foi divulgada

a lei

em massa ao Juiz de Orfãos, requ~

O Estado tamb~m,

para os serviços

casais de {ndios dos aldeamentos

de fato o acesso a esta mão

a seu serviço os {ndios que j~ de antes

retinham em seu poder como escravoS.
de assegurar

Furtado

do Juiz de

do Maranh~o .30/08/1757 ,in AEP,

como se v~, abrangia

aos {ndios artesãos,

a vida por si mesmos

do

foi coloc~-los

tes', e 'os vadios que de nenhuma sorte quizerem trabalhar',
estendia

desa-

ao Governador

no interior,

'A estas gentes

111:1131-1132).

e que o traba-

uma evasão dos índios li

dos Orf~os. Como ent~o justificava

Orfãos'

dois pontos

'ociosos, fazendo

sob o Regimento

se devem reputar

a aplica-

AE~,I1I:113l-1l32).

principal

bertos, citadinos

da Costa Corte Real,

Um pouco mai~ tarde, expondo

do Maranh~o

odiosa'

públicos,

para este fim.

por sua vez, tratou
retirando

alguns
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Muito embora os lndios artesãos
cluidos

na distribuição

de trabalhadores

não estivessem,
aoS moradores,

engenho teve direito ao trabalha compulsório
reiro, ao sel~rio

citadinos,

vigiada,

balho nas obras p~blicas;

para que 'não andassem

terminantemente

foram presos em

as mulheres,

ficaram sob

ociosos,

cuidando

casa de seus amos, a servirem
ao Governador

a trabalhar,

~

e obrigados

que ao tr~

por sua vez, foram presas na cadeia

pública, onde tinham por tarefa fiar algodão,

de lá

na forma que devem'

saindo apenas

(F.X.Mendonça

'para

Furtado

do r.~aranhão,30/08/1757.in AEP,III:ll3l-1l32).

A liberdade

dos lndios, neste contexto,

r
polltica.
Mas, pergunto,

classe trabalhadora

era certamente

nao
seria esta a mesma ficçao

industrial

balho, a disciplinarização

~
que entretem

que então se gestava?

A compulsão

da mão de obra são categorias

presentes

pirito mesmo daquele final de século XVIII, como caracterlstica
ca ao surgimento

uma ficção
a

.

na sociedade

do capitalismo

industrial

que o processo a que são sub~etidos
que por via transversa,

e, nesse sentido,

os indios na Amaz5nia

a disciplinarização

d05 artesãos

ao ritmo da produção manufatureira,

lisados por E. P.Thompson
H

'detidos

os vicios a que são inclinados'.

'viver a Sua vontade',

ajustamento

e um fer-

olarias p~blicas.

por tal distribuição,

Os indios que se recuSaram
rendo

de um carpinteiro

até que fossem erigidas

não atingidos

um regime de liberdade
em exercitar

cada senhor de

de um tostão por dia. Os oleiros também foram

nas casaS em que se achavam',
Os artesãos

em tese, in-

(

Iq &t

ao tra
no es

intrinse

parece-me

evoca, ainda
ingleses

tão magistralmente

e seu
ana-

). Oeste ponto de vista,
_.

nao creio se possa ·ver uma distorçao

-

da lei em Sua apl~caçaoj

rio, eu diria que esta se fez consoante

ao teor da liberdade

,

ao contraque então

45
se oferecia
reservado

aoS índios,

indicando precisamente

dentro da sociedade
Abro finalmente

que o pombalismo

uns parênteses

o lugar que lhes era
almejou.

para acrescentar

que a saí

da legal de que o Estado lança mão neste mome~to

para assegurar

o

fornecimento

t

colocando-a

sob

de

a administração
dição jurídica

urna

mão de obra f'urma Imerrte livre

do Juiz de Orfãos, teve profunda
posteriormente

ta Régia de 12/05/1798
tema do Dirstório,
tendendo

mas manteve

no entanto,

distintas

bem como nD período

se restringia

E,

o Estadot

(§4l). Sublinho,
do Diretório

t

a06 indios das t r-í.be Lí.z ados , nao

os grupos que ainda mantinham
(§§33ss.).

de orfãos, en-·

que lhas concedia

no trato com os brancos

que neste momento,

tal medida claramente

veio a abolir o sis

os indios na condição

que este seria um ."privilégio"

na con

à população indígena: a Car

(in RIHGBahia,XX:433ss.)

como forma de protegê-los

incluindo

atribuída

repercussão

sua autonomia

de sociedades

assim sendo, 5e nesta "orfandade"

podemos en-

de tutela,

não se tra-

trever a base de onde se desenvolve
tava ainda da tutela genérica

o conceito

que mais tarde consolidar-s8-ia

no pais.

r
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