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RESUMO 

 

Na conquista de novos territórios, Portugal contou com o apoio de instituições, como a 

Igreja católica, que legitimaram sua expansão e consolidaram seu Império. Frades de várias 

ordens religiosas estiveram presentes nas entradas de colonização, mediando o contato de 

culturas distintas, pacificando e dilatando regiões fronteiriças, através da atividade 

missionária. É pensando na importância da Igreja para a colonização do Brasil que nossa 

pesquisa pretende estudar as missões de catequese indígenas, em Pernambuco, administradas 

pela Ordem de São Francisco, objetivando compreender como esses religiosos contribuíram 

para delimitação espacial do território da dita capitania. Nosso recorte temporal está 

compreendido entre 1659, quando foi fundada a Província de Santo Antônio do Brasil, e 

1763, período em que as missões foram transformadas em vilas e os franciscanos perderam a 

jurisdição espiritual e temporal sobre os índios. Faremos uso de uma gama de documentos, 

tendo como principal acervo o Arquivo Provincial Franciscano, que nos permite compreender 

as relações estabelecidas dentro e fora dos aldeamentos, os interesses que os circundaram e o 

método missionário dos frades menores.  

Palavras-chave: franciscanos, Província de Santo Antônio, missões, Pernambuco, 

colonização.  



 
 

ABSTRACT 

 

In the conquest of new territories, Portugal had the suport of institutions such as the Catholic 

Church, that legitimated its expansion and consolidate its empire. Friars from various 

religious orders were present in the colonization of entries, mediating the contact of different 

cultures, pacifying and dilating border regions, through missionary activity. It is thinking 

about the importance of the Church for the colonization of Brazil that our research aims to 

study the indigenous catechetical missions in Pernambuco, administered by the Order of St. 

Francis, in order to understand how these religious contributed to spatial delimitation of the 

territory of said captaincy. Our time frame is from 1659, when it was founded the Province of 

St. Anthony of Brazil, and in 1763, during which the missions were transformed into towns 

and the Franciscans lost their spiritual and temporal jurisdiction over the Indians. We will use 

a range of documents, the main collection the Provincial Archives Franciscan, which allows 

us to understand the relationships established within and outside the villages, the interests that 

circled and the missionary method of the Friars Minor. 

 

Keywords: Franciscan, St. Anthony Province, missions, Pernambuco, colonization. 
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INTRODUÇÃO 

Para que um processo de colonização seja concretizado é necessária a efetiva 

ocupação de um determinado espaço, com certa dose de fixação e perenidade. A colônia 

“representa, em si, a internalização do agente externo, que passa a atuar como elemento de 

estruturação interna daquela localidade”1, é a instalação do que chega àquele espaço. Para 

tanto, é preciso uma nova estrutura nas terras incorporadas à sociedade que se expande, 

devendo estar articulada com os interesses da colonização. No caso de Portugal, seu Império 

Ultramar possuía uma geopolítica metropolitana responsável pela orientação da organização 

do novo espaço anexado, tendo ajuda de instituições que não apenas legitimaram sua 

expansão, como também contribuíram na consolidação da mesma.  

A Igreja teve papel significativo no processo de colonização da África, Ásia e Brasil, 

sendo uma das instituições que colaborou para concretização do Império português, através da 

propagação da fé cristã.  Religiosos regulares e seculares estiveram presentes na maioria das 

entradas de colonização, contra etnias inimigas, insurreições e guerras, servindo como base de 

contato entre nativos e europeus. Charles R. Boxer afirma serem os religiosos um dos pilares 

dos impérios ibéricos, cabendo-lhes a responsabilidade da “pacificação” das regiões 

fronteiriças, mantendo a “lealdade da população peninsular, crioula, mestiça e indígena às 

Coroas de Castela e Portugal, respectivamente”2.  

Foi por meio da atuação missionária que a Igreja reorganizou estruturas que 

permitiram inserir os povos nativos à ordem colonial. Cabia aos religiosos não apenas 

cristianizar os índios, mas torná-los súditos do Rei de Portugal, com direitos e deveres na 

nova sociedade que se construía. Desta forma, entendemos as missões como espaço de 

catequese e conversão dos índios ao catolicismo “com o objetivo político-econômico de 

possibilitar a colonização portuguesa”3.  

No Brasil, várias foram as ordens religiosas que atuaram entre os índios durante o 

período colonial, fundando missões por todo o território. Eram as ordens responsáveis pela 

administração desses espaços, como assim ficou instituído pelo Regimento das Missões de 

                                                           
1 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. 2ºd. São Paulo: Annablume, 2005. p. 63. 
2 BOXER, C. R. A Igreja e a Expansão Ibérica. Rio de Janeiro: Edição 70. 1978.p. 98. 
3 LOPES, Fátima Martins. Missões e Religião: índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio 

Grande do Norte. 1999. Dissertação (Mestrado em história). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. p. 22. 
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16864, assumindo o controle espiritual e temporal dos indígenas reduzidos5. Uma das ordens 

foi a de São Francisco de Assis, também conhecida como ordem dos frades menores ou 

ordem dos capuchos6. Esta tem sua história dividida em dois momentos: o período da 

Custódia e o da Província7. 

A presença franciscana no Brasil data desde o período da chegada dos portugueses à 

América, com Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, quando foi celebrada a primeira missa 

entre os índios pelo Padre Frei Henrique de Coimbra. Segundo Frei Jaboatão, os frades 

tiveram uma “firme confiança do grande fructo, que pelo tempo adiante se poderia colher 

nesta inculta seara, pelos operários do evangelho, quando entrassem à sua cultura”8. Após 

esse primeiro momento, os franciscanos retornaram outras vezes ao Brasil, por ordem de D. 

Manuel I, para realizar o que chamamos de missões volantes9, caracterizadas como visitas 

esporádicas feitas pelos frades às aldeias indígenas com o objetivo de catequizar, batizar e 

casar os índios10. 

Apenas em finais do século XVI foi que os frades menores se fixaram em definitivo na 

América portuguesa, quando a Coroa necessitava proteger ainda mais seus domínios, e os 

colonos reivindicavam ações da metrópole que contribuíssem para a ocupação do território, 

                                                           
4 Em 1680, no estado do Maranhão, a Coroa Portuguesa elaborou a lei de liberdade indígena, sucedida por uma 

série de ordens régias que veio a lhe complementar e dar aos jesuítas, preferência na administração dos índios 

aldeados. O que não causou boa aceitação dos moradores da região e nem dos poderes locais. Sendo preciso após 

vários conflitos, a criação da lei de 21 de dezembro de 1686, conhecida como Regimento das Missões do Estado 

do Maranhão e Grão-Pará. Este Regimento foi posteriormente estendido para o Brasil, determinando o clero 

regular como administrar exclusivo dos aldeamentos, em questões espirituais e temporais.  
5 Sobre a transformação das missões em vilas, ver LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de 

índios do Rio Grande do Norte sob o diretório pombalino no século XVIII. 2005. Tese (Doutorado em História). 

Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
6 O termo “menores” foi uma escolha do fundador da ordem, São Francisco de Assis, como deixou claro ao 

elaborar a regra não burlada, onde afirma: “ninguém seja chamado de prior, mas de forma geral todos sejam 

chamados de irmãos menores...”. Foi uma forma encontrada para mostrar a humildade de seus seguidores. E o 

termo capucho é referente a vestimenta utilizada pelos franciscanos, que mesmo tendo suas ramificações, todas 

seguem o padrão de utilizar um capuz. Não devemos confundir capuchos com os capuchinhos, diferença que 

discutiremos ao longo da dissertação.  
7 Custódia é um conjunto de conventos sob a mesma administração, hierarquicamente abaixo da Província, 

sendo o superior da Custódia denominado custódio. Enquanto, província é um conjunto de conventos que 

constituem uma unidade com governo autônomo e seu superior chamado de provincial. 
8 JABOATÃO, Fr. Antônio de Santa Maria. Novo Orbe seráfico brasílico, ou crônica dos Frades Menores da 

Província do Brasil. Rio de Janeiro: I Typ. Brasiliense de Maximiliano Gomes Ribeiro, 1858-1862. 5 vols. p. 4. 
9Sobre as missões volantes e o estabelecimento franciscano nesses primeiros anos ver JABOATÃO, Fr. Antônio 

de Santa Maria. Novo Orbe seráfico brasílico, ou crônica dos Frades Menores da Província do Brasil. Rio de 

Janeiro: I Typ. Brasiliense de Maximiliano Gomes Ribeiro, 1858-1862. 5 vols. SALVADOR, Frei Vicente do, 

O. F. M. História do Brasil (1500-1627). São Paulo: Edições Melhoramentos, 1965; WILLEKE, Frei Venâncio, 

O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. 
10 LOPES, Fátima Martins. Missões e Religião: índios, colonos e missionários na colonização da capitania do 

Rio Grande do Norte. 1999. Dissertação (Mestrado em história). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
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pois eram comuns conflitos com os indígenas. O que levou a Coroa autorizar a vinda de 

missionários que pudessem atuar entre os índios e ajudar no contato com essa gente, fundando 

suas missões11.  

Foi nesse contexto, que o governador de Pernambuco Jorge de Albuquerque Coelho, 

vendo tal oportunidade, solicitou ao superior geral da ordem, Frei Francisco Gonzaga, a 

fundação de um convento na vila de Olinda. Pedido atendido no Capítulo Provincial12 de 

Lisboa, de 13 de Março de 1584, sendo decidido pela criação da Custódia de Santo Antônio 

do Brasil, dependente de Portugal. 

Durante o período da Custódia os franciscanos fundaram o convento inicialmente 

aceito em Olinda, mas também em Igarassu, Recife e outras capitanias. Além disso, ergueram 

missões ao longo do litoral do Brasil, tendo uma grande prosperidade entre os índios até o 

período da invasão holandesa, quando os conventos da Ordem foram tomados e as missões 

destruídas. “Os batavos13 ocuparam todos os seis conventos franciscanos entre Pernambuco e 

Paraíba enquanto mais de 40 frades menores foram exilados e alguns até barbaramente 

assassinados pelos invasores”14. 

Somente após a expulsão dos holandeses é que a ordem dos frades menores pôde 

retomar suas atividades. Porém, as missões em estado degradado, só foram restabelecidas a 

partir de 1679, anos depois da fundação da Província de Santo Antônio do Brasil.  

Em 1659 a Ordem havia recebido por Breve15 do papa Alexandre VII a permissão de 

elevar a Custódia em Província, celebrando seu primeiro Capítulo em 5 de novembro do 

mesmo ano, quando foi decidido como provincial Frei Antônio dos Mártires; a redação de 

novos estatutos; a reformulação do cerimonial; e criação de uma Custódia para as partes sul 

do Brasil, a Custódia da Imaculada Conceição. Esta ficou ao todo com nove conventos, até 

1675, quando se tornou Província, aumentando seu patrimônio com a fundação dos conventos 

de Cabo Frio; São Luiz, em Itu; e o de Bom Jesus da Ilha, no Rio de Janeiro. Enquanto à 

                                                           
11 As missões que os franciscanos fundaram após a criação da Custódia de Santo Antônio do Brasil são 

diferentes das anteriores, as ditas missões volantes. A partir desse momento, se fixaram em determinada região, 

levantando aldeamentos, onde os índios passariam a residir sob a administração dos missionários.  
12 Assembleia formada pelo superior provincial e outros membros, com direito de voto para eleger os novos 

superiores e legislar. É normalmente realizado de três em três anos.  
13 Designação dada aos povos dos Países Baixos durante o Império Romano, perdurando até a modernidade, 

como foram chamados os holandeses quando da invasão em Pernambuco.  
14 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 7. 
15 Tipo de documento circular assinado pelo papa, geralmente de menor importância que outros documentos 

pontifícios, como: bula, encíclica ou carta apostólica.  
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Província de Santo Antônio couberam trezes conventos ao norte da colônia, os quais ficaram 

sob a jurisdição das capitanias de Pernambuco e Bahia.  

Estabelecida a Província, os frades receberam de volta a Missão do Una, em 1679, que 

pertenceu à ordem durante o período da Custódia. Fundaram a Missão de Alagoas no mesmo 

ano e Palmar em 1695. Estas missões estavam próximas ao litoral da capitania, porém nessa 

segunda fase de atuação missionária o “peso do movimento franciscano se desloca para as 

missões do rio São Francisco”16. Pois, Portugal voltou suas atenções para a expansão da 

capitania em questões econômicas e territoriais, que se deram principalmente através da 

criação de gado nas terras mais interioranas da América portuguesa e na busca por minerais 

preciosos.  

Foi pensando na instalação das missões nos sertões pernambucanos que nos 

deparamos com determinados questionamentos, surgidos nas pesquisas iniciais sobre os 

franciscanos ainda no período da graduação, em relação à participação da Província de Santo 

Antônio do Brasil na história missionária. Uma lacuna na historiografia explicada, até o 

período, pela escassez de documentos no que tange a atuação dos frades menores entre os 

índios, desacreditando qualquer estudioso de encontrar novas vias de estudos para o assunto. 

No entanto, ultrapassando esta barreira e continuando a pesquisa, nos deparamos com novas 

fontes que nos permitiram construir essa dissertação, com objetivo principal de estudar a 

atuação missionária franciscana para compreender como suas missões contribuiram para 

delimitação espacial do território da capitania de Pernambuco, entre os anos de 1659 e 1763. 

Para isso, procuramos nas relações estabelecidas entre índios, missionários e colonos a forma 

como as missões eram constituídas, organizadas e administradas.  

Nosso recorte temporal vai de 1659 quando a Província de Santo Antônio do Brasil foi 

fundada até 1763 quando as missões foram transformadas em vilas e os frades perderam a 

jurisdição administrativa sobre elas17. Foi durante esse período que os franciscanos 

                                                           
16 HOORNAERT, Eduardo. AZZI, Riolando (orgs). História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir 

do povo: primeira época. 3º ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1992. p. 71. 
17 O diretório foi elaborado em 1755, porém, decretado apenas em 1757 no governo de D. José I, por seu 

ministro o Marquês de Pombal. Inicialmente foi estabelecido para o estado do Maranhão e Grão-Pará, mas foi 

estendido para as partes do Brasil  em 1758, sendo em Pernambuco modificado e denominado de Direção dos 

Índios. Para mais informações ver: MEDEIROS, Ricardo Pinto. O descobrimento dos outros: povos indígenas 

do sertão nordestino no período colonial. 2000. Tese (Doutorado em História). Tese (Doutorado em História). 

Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife; LOPES, Fátima 

Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório pombalino no século 

XVIII. 2005. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife.  
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solidificaram sua atuação missionária, elaborando e discutindo regimentos que indicassem a 

melhor forma de administração das missões pelos frades. Estiveram envolvidos em muitas 

querelas com as autoridades locais e com muitos colonos, mas também souberam negociar 

quando preciso.  

No Bispado de Pernambuco, que abrangia as capitanias entre Alagoas e Piauí, os 

franciscanos administraram nove missões, das quais seis estavam situadas em terras 

interioranas, denominada durante o período colonial de “sertões”. Esse, que será o cenário 

principal da nossa pesquisa, onde se desenrolou a maior parte da atividade missionária 

franciscana, era pensado a partir das vilas açucareiras, uma oposição entre as regiões 

colonizadas e as não inseridas na jurisdição metropolitana. Uma verdadeira “dicotomia entre o 

espaço considerado civilizado e aquele considerado selvagem”18, onde os frades atuaram 

transformando o imaginário colonial, a partir da aproximação de dois mundos opostos.  

Na documentação colonial muitas vezes encontramos a palavra sertão associada ao 

termo tapuia, definida no dicionário de Raphael Bluteau como “o mais bravo e bárbaro gentio 

do Brasil” 19. Desta forma, o sertão era, para os portugueses, lugares ermos, de vida tribal, 

onde os índios viviam rusticamente, sem civilização, em batalhas constantes, sem o 

conhecimento de Deus. Situados “para além dos limites impostos pelos padrões 

metropolitanos em termos de ortodoxia religiosa, costumes, moralidade, cultura e relações 

interpessoais. A civilidade estava ausente, o barbarismo reinava”20. 

Porém, se analisarmos os vários cronistas que escreveram sobre essa região, podemos 

afirmar que o sertão colonial pode ser definido de várias maneiras, assumindo notoriedade de 

acordo com os sentidos sociais impostos a ele. A construção da ideia de sertão ocorreu a partir 

dos valores encontrados nos diferentes discursos, seja de autores que habitaram as vilas 

açucareiras ou o interior da colônia. Pois,  

Uma vez que um sujeito não é responsável pelos sentidos dos discursos que 

profere, sendo ele próprio apenas uma parte constitutiva do processo de 

produção desses sentidos, cada discurso de cada cronista era não o fruto de 

um conjunto de opiniões e visões particulares, mas uma partícula de um 

imaginário maior que abarcava o próprio autor. Ou seja, o cronista na 

                                                           
18 SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: a conquista do sertão de Pernambuco pelas 

vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. Recife: Cepe, 2010. p. 112. 
19 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico. Coimbra: Collegio 

das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 8 v. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-

br/dicionario/1/tapuyas>. Acesso em: 05/07/2014.  
20 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Centro e periferia no mundo luso-brasileiro (1500-1808). São Paulo: 

ANPUH/Marco Zero, Revista Brasileira de História, vol. 18, n. 36, 1998. p. 19. 
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condição de autor, por mais que tentasse direcionar sua interpretação, não 

podia fugir do imaginário dominante. Assim, as imagens de sertão que 

apareciam nos textos coloniais eram produzidas a partir da ideia de sertão 

conhecida pelo cronista, predominante na sociedade da qual ele era elemento 

constituinte21.  

O sertão é constituído como lugar a partir dos valores a ele impostos, da maneira como 

é experienciado22. Desta forma, conceberemos os conceitos de espaço e lugar tal como 

articula Yi-Fu Tuan, para o qual os lugares “são centros aos quais atribuímos valor e onde são 

satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água, descanso e procriação”23. Enquanto 

espaço acaba assumindo uma noção mais abstrata, pois “o que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de 

valor”24. Ou seja, não podemos definir os conceitos de espaço e lugar separando um do outro, 

precisamos levar em consideração nossas experiências e conhecimentos.  

Logo, o sertão não será por nós entendido apenas na perspectiva geográfica, mas 

também em termo cultural e móvel, constituído de múltiplas visões que se complementaram e 

modificaram ao longo do tempo. Uma região habitada por povos que, para Portugal, 

precisavam ser inseridos na ordem colonial, fato que ocorreu através da fundação das missões 

religiosas.  Nesse espaço os missionários foram essenciais ao plano “do governo que previa, 

de um lado, a construção de uma “barreira” de aldeias de “índios mansos” e, de outro, o 

controle – por meio dos descimentos e aldeamentos – dos “tapuias” pacificados”25. 

Contudo, não podemos conceber as missões apenas como espaço de interesse 

português e cristão, eram lugares complexos, com várias perspectivas e formas de vivê-la. 

Pensaremos e entraremos nesses lugares com o intuito de percebê-lo sob os seus mais 

variados ângulos. Pois, muitos foram os indígenas que procuraram as missões para fugir de 

um mal maior, da escravidão ou até mesmo da morte, pois “apesar dos prejuízos 

incalculáveis, a política de aldeamento colocava os índios numa condição jurídica especifica 

                                                           
21 SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: a conquista do sertão de Pernambuco pelas 

vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. Recife: Cepe, 2010. p. 113. 
22 No dicionário de Raphael Bluteau escrito em 1728, encontramos a definição de sertão que diz o seguinte: 

“Região apartada do mar e de todas as partes, metida entre terras”. E no dicionário de Antonio de Moraes Silva, 

de 1789, o sertão é definido: “O interior, o coração das terras, opõem-se ao marítimo e a costa”.  
23 TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: DIEFEL, 1983. p. 4. 
24 Idem. p. 6. 
25 POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001. 

Tese (Doutorado em Antropologia). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. p. 269. 
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atribuindo-lhe, além das obrigações, alguns direitos”26. Desta forma, viver em um aldeamento 

significava antes de tudo uma alternativa de sobrevivência para o indígena, já que sua política 

interna colocava-os numa condição que lhes permitiam barganhar privilégios e se resguardar 

do ataque de etnias inimigas e dos abusos dos colonos, embora sejam inegáveis os graves 

prejuízos que a colonização portuguesa causou a essa gente.  

Nas missões religiosas grupos sociais e étnicos diferentes se congregaram, 

compartilhando experiências e culturas. Um processo, segundo a historiadora Maria Regina 

Celestino de Almeida27, de recriação de culturas, tradições e interesses. Tratava-se de lugares 

múltiplos, em que se construíram novas formas de vivências, onde objetos díspares tomaram 

familiaridade com o mundo que o criou. Desta forma, as experiências dos diversos atores que 

estavam presente nos aldeamentos, arredores e conflitos que lhes envolviam, contribuíram 

para delimitar a espacialidade das missões28.  

Os aldeamentos foram uma resposta a todos os medos, incertezas e interesses que os 

portugueses tinham sobre esta região. Sendo-lhes atribuídos valores e símbolos que 

contribuíram para delimitá-lo como um lugar, repleto de significados. Para a Coroa significou 

“a expansão territorial; para as elites coloniais, a criação de novas possibilidades de aquisição 

de terras e títulos; para a Igreja, a abertura de novas fronteiras para a catequese”29; e para os 

grupos indígenas significou além da perda de seu território, desagregação social e da 

violência, um lugar de recriação de sua história e identidade como forma de se adaptar a 

imposição da cultura europeia.  

Perceber o índio enquanto sujeito ativo nas missões é fundamental para 

compreendermos as relações nelas estabelecidas, já que influenciaram bastante a 

administração das missões. Além disso, é uma forma de rever alguns preconceitos presentes 

na historiografia, que tratou de excluir o índio da história durante muito tempo. Contudo, a 

aproximação da história com a antropologia, tem nos trazido novos pressupostos teóricos e 

conceituais, que nos permitiram ampliar nossa compreensão sobre as relações interétnicas e 

quebrar com visões estereotipadas. Essa perspectiva histórico-antropológica contribuiu no 

                                                           
26 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 72. 
27 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 
28 Idem. p. 72. 
29 SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: a conquista do sertão de Pernambuco pelas 

vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. Recife: Cepe, 2010. p. 111. 
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surgimento de novas pesquisas, tornando possível uma revisão da história indígena no Brasil, 

a partir da década de 80, que passou a repensar as situações de contatos e alguns conceitos 

básicos, como por exemplo, o de aculturação, que ao invés de ser entendida como oposição a 

resistência, passou a caminhar junto a ela30. 

A nova história indígena ao revisar as relações dos índios com outros atores sociais 

beneficiou o estudo sobre religiosidade e consequentemente a história das missões. O conceito 

de ressignificação cultural colaborou para que novos trabalhos observassem a relação índio-

missionário a partir de seus interesses e significados, rompendo com a ideia de total 

passividade indígena31 diante a imposição cultural dos missionários.  

Na década de 90, com a acalentada discussão sobre os índios, vimos surgir nos 

Programas de Pós-Graduação do Brasil, vários trabalhos a respeito das missões, fundamentais 

para nossa pesquisa. Era uma busca para se entender as relações mantidas naquele espaço. Em 

Pernambuco, Bartira Ferraz Barbosa32 nos mostrou como as missões colaboraram na 

colonização do médio São Francisco, trazendo dados importantes sobre as ordens que atuaram 

nessa região e as relações traçadas entre os religiosos e demais sujeitos. Maria do Céu 

Medeiros33 com o estudo da presença dos oratorianos em Pernambuco, nos fez repensar o 

espaço da capitania durante o período colonial e a organização das ordens religiosas na 

atuação missionária. 

Na mesma década Fátima Martins Lopes34 também se preocupou com as missões no 

Rio Grande do Norte. Neste trabalho podemos entender a dinâmica dos religiosos no contato 

com os índios, administração dos aldeamentos e nas várias questões que envolviam religiosos 

e colonos. Essa pesquisa não conta com a participação franciscana, pois, estes frades não 

atuaram no Rio Grande do Norte, durante o período em estudo, permitindo-nos assim, fazer 

um paralelo com as particularidades de outras ordens missionárias. 
                                                           
30 ALMEIDA, Maria Regina de. História e antropologia. In CARDOSO, Ciro Flamarion: VAINFAS, Ronaldo. 

Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012; _________________. Os índios na história do 

Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 
31 ALMEIDA, Maria Regina de. História e antropologia. In CARDOSO, Ciro Flamarion: VAINFAS, Ronaldo. 

Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012; _________________. Os índios na história do 

Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 
32 BARBOSA, Bartira Ferraz. Índios e Missões: a colonização do Médio São Francisco Pernambuco nos séculos 

XVII e XVIII. 1991. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
33 MEDEIROS, Maria do Céu. Igreja e dominação no Brasil escravista: o caso dos oratorianos de Pernambuco 

(1659-1830). João Pessoa: Idéia, 1993.  
34 LOPES, Fátima Martins. Missões e Religião: índios, colonos e missionários na colonização da capitania do 

Rio Grande do Norte. 1999. Dissertação (Mestrado em história). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
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Nos anos que se seguiram, deu-se continuidade às pesquisas que pretendiam 

demonstrar os aldeamentos não apenas como espaço de dominação sobre o indígena, mas 

também como lugar em que as culturas são constantemente recriadas.  Onde índios, colonos e 

religiosos interferiram na dinâmica das missões e nas relações que ali se desenvolveram.  

São exemplos desse novo grupo de pesquisa, que se aproxima cada vez mais da 

antropologia, as historiadoras Maria Regina Celestino de Almeida35 e Cristina Pompa36. A 

primeira trabalha os aldeamentos no Rio de Janeiro como espaço não apenas de dominação 

indígena, mas como lugar onde as culturas são constantemente recriadas, o que ela chama de 

resistência adaptativa37, entendendo os aldeamentos como palco de várias culturas, onde os 

índios acabaram interferindo no processo de catequese realizado pelos religiosos. A segunda, 

ao estudar o contato entre missionários e indígenas, nos mostra que essa não foi apenas uma 

relação de imposição da cultura europeia cristã ao mundo simbólico indígena, mas um 

processo de tradução recíproca, onde simultaneamente os símbolos dos dois mundos se 

misturaram, construindo uma linguagem de mediação, onde os missionários precisaram 

adaptar sua atuação de acordo com a realidade encontrada em cada aldeamento. 

Nessa revisão da história das missões, a autora Alessandra Figueiredo Cavalcanti38 

procurou compreender as missões a partir da dinâmica administrativa dos religiosos, nos 

apresentando um conjunto de leis que regulamentava a ação missionária e indígena, em uma 

política indigenista variável, que dependia dos interesses vigentes de quem às submetia. E 

Ágatha Francesconi Gatti39 com o estudo da Junta das Missões de Pernambuco, nos mostrou 

como a partir desse órgão as missões foram estabelecidas e administradas, já que foi criado 

pela Coroa com objetivo de organizar as negociações entre os poderes locais, os religiosos e 

os grupos indígenas.  

                                                           
35 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.  
36 POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001. 

Tese (Doutorado em Antropologia). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. 
37 O conceito de Resistência adaptativa, desenvolvido pele historiadora Celestino de Almeida, tem por base os 

estudos de Steve Stern (1987), que pensou o processo de metamorfose dos índios, de acordo com seus 

comportamentos frente aos ocidentais. STERN, Steve J. Resistance, Rebellion and Consciouness in the Andrean 

Peasant World, 18th to 20th Centuries. The University of Wisconsin, 1987.     
38 CAVALCANTI, Alessandra Figueiredo. Aldeamentos e política indigenista no bispado de Pernambuco – 

séculos XVII e XVIII. 2009. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
39 GATTI, Ágatha Francesconi. O Trâmite da Fé: atuação da Junta das Missões em Pernambuco (1681-1759). 

2009. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 
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E entre essa gama de novos trabalhos sobre as missões e missionários, os franciscanos 

se encontram na obra de Maria Adelina Amorim40, pesquisadora da atividade missionária dos 

frades menores nas partes do Maranhão e Grão-Pará, ajudando-nos a pensar a dinâmica da 

Ordem para além de Pernambuco e as possíveis relações que poderiam manter entre as 

capitanias, bem como o trânsito dos religiosos dentro da América portuguesa e quais as 

problemáticas que isso poderia causar. Enquanto os capuchinhos, ramificação da Ordem 

franciscana, contam com os trabalhos de Márcia Malheiros41 e Cassiana Maria Mingotti 

Gabrielli42, ambas interessadas na atuação desses religiosos no Estado do Brasil, colaborando 

para que possamos entender as diferenças não apenas na sua organização, mas principalmente 

na sua atuação entre colonos e índios, visto que estes religiosos fizeram parte da propaganda 

fide, se diferenciando dos demais, pois, respondiam diretamente ao papado e não a Coroa, 

como as demais ordens que estavam sob o regulamento do padroado real.  

Estes trabalhos sobre os franciscanos contribuem para a revisão historiográfica de 

obras como Páginas franciscanas no Brasil43; A história dos franciscanos no Brasil44; e 

Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil45. Historiadores da própria ordem, que se 

preocuparam mais em narrar os fatos, do que dialogar com suas fontes. Mas não podemos, 

com isso, esquecer a grande importância destas obras para o estudo da Ordem capucha, nos 

fornecendo base para iniciar qualquer pesquisa sobre os frades menores. Tais trabalhos foram 

fundamentais nas obras de Maria do Carmo Tavares de Miranda46, comprometida em mostrar 

como se dava a preparação dos frades e a influência do pensamento de Francisco de Assis na 

atividade missionária, diferenciando-a de outras ordens; E o de Frei Venâncio Willeke47 que 

escreveu sobre a evangelização indígena nos cincos séculos de história missionária 

franciscana no Brasil, nos dando um apanhado geral das atividades realizadas pelos frades, no 

período da Custódia e Província. 

                                                           
40 AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Maranhão e Grão-Pará. Lisboa: Centro de Literaturas de 

Expressão Portuguesa – Universidade de Lisboa/Centro de Estudos de História Religiosa – Universidade 

Católica Portuguesa, 2005. 
41 MALHEIROS, Márcia. Homens da fronteira: índios e capuchinhos na ocupação dos sertões do leste, do 

Paraíba ou Goytacazes (séculos XVIII e XIX). 2008. Dissertação (mestrado em história). Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 
42 GABRIELLI, Cassiana Maria Mingotti. Capuchinhos Bretões no Estado do Brasil: estratégias políticas e 

missionárias (1642-1702). 2009. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
43 ROEWE, Frei Basílio, O.F.M. Páginas da história franciscanas do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1941. 
44 ROMAG, Frei Dagoberto, O.F.M. História dos franciscanos no Brasil (1500-1627). Curitiba, 1940. 
45 MUELLER, Bonifácio. Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil 1657 – 1957. Recife: 

Provincialado Franciscano, 1957. 
46 MIRANDA, Maria do Carmo T. de. Os Franciscanos e a Formação do Brasil. Recife: UFPE, 1960. 
47 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. 
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 Assim, procurando contribuir para a história das missões, dos franciscanos e do 

Brasil, nos baseamos metodologicamente no paradigma indiciário, proposto por Carlo 

Ginzburg48, onde a partir de indícios imperceptíveis para a maioria, ou seja, de sinais ou pistas 

deixadas pelo objeto em estudo conseguimos repensar a atuação missionária dos franciscanos 

na América portuguesa. Logo, sabendo que o “conhecimento histórico é indireto, indiciário e 

conjetural”49 fizemos uma varredura em arquivos variados em busca de vestígio deixados 

pelos personagens que circundaram a história das missões franciscanas, buscando analisar tais 

documentos e fazendo paralelo com a historiografia existente.  

Desta forma, desfazendo a crença de alguns historiadores a respeito da escassez de 

fontes franciscanas, nos deparamos com importantes documentos que nos permitiram pensar e 

repensar a história das missões franciscanas, como por exemplo, a afirmação da modesta 

participação desses religiosos na vida política e social do período colonial. O que pode ser 

contestado a partir dos documentos localizados no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), em 

que mesmo constando poucos documentos direcionados exclusivamente aos religiosos 

menores, temos uma gama de alvarás, provisões e ofícios onde a metrópole toma decisões 

referentes aos índios e aos religiosos no contexto geral; cartas dos governadores dos índios 

para o governador da capitania de Pernambuco informando a situação dos aldeamentos de sua 

jurisdição e sobre os problemas que encontravam com os religiosos quando necessitavam 

retirar os índios para o trabalho com colonos ou para guerras contra outras tribos inimigas. 

Encontramos alguns documentos também sobre a Junta das Missões, informando as decisões 

por ela tomadas a respeito das guerras justas ou sobre a jurisdição missionária. Este conjunto 

documental contribuiu para observarmos as particularidades da missionação em Pernambuco 

e os entrelaços que a ela circundaram.   

Na Biblioteca Nacional (BN) encontramos registros das ordens régias de 10 de 

outubro de 1740 sobre os índios das aldeias de Pernambuco e demais capitanias anexas, em 

que o governador da capitania informa as decisões que tomou a respeito dos índios, a situação 

da liberdade dos mesmos e define a jurisdição que cabe aos religiosos e aos governadores dos 

índios afim de evitar conflitos entre ambos. Trata também do trabalho de índios e índias, do 

pagamento pelas suas atividades e a forma como deveriam ser tratados dentro das missões. 

Encontramos também uma carta do Provincial da ordem informando o número de frades e 

                                                           
48 GINZBURG, Carlo. Sinais: Raízes de um Paradigma Indiciário. In: Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e 

História. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 157. 
49 Idem. p. 157. 
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conventos da Província no ano de 1739. Ainda na Biblioteca Nacional existe uma portaria que 

se passou na Bahia acerca dos religiosos de São Francisco que vieram de Pernambuco, onde 

podemos entender um pouco sobre a transição que acontece dentro da ordem, não apenas de 

convento para convento, como também entre ordens religiosas.  

No mesmo arquivo também pudemos encontrar a Coleção Pernambucana, uma 

iniciativa do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, que digitalizou todos os 

documentos encontrados na Biblioteca Nacional referente a Pernambuco. Nela, existe uma 

subcoleção que reuniu documentos referentes aos índios e suas aldeias em Pernambuco entre 

os anos de 1647 e 1759.  

Nos Anais da Biblioteca Nacional, volume XXVIII, temos “Informações gerais da 

Capitania de Pernambuco”, que traz cópias de vários documentos referentes à atividade 

missionária na capitania e dos cuidados que o governador da capitania deveria ter com os 

religiosos e em especial com os franciscanos, ordenando que lhes fossem dados tudo que 

necessitassem para a manutenção da Província.   

Sobre os livros de guardiões dos conventos foram apenas salvos os da Bahia, Ipojuca e 

Paraíba, publicados respectivamente pelo convento de Salvador, Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, Instituto Arqueológico Histórico e Geográfica Pernambucano. 

Nesses livros encontramos registros dos guardiões dos ditos conventos, onde constam 

informações importantes de tudo o que realizaram durantes suas administrações.   

Outro importante livro pertencente à administração franciscana, publicado pelo 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), é o livro de Registro das Atas Capitulares 

da Província Franciscana. Onde constam não apenas as datas das reuniões realizadas entre 

1649 e 1893, mas tudo o que foi acordado nas mesas, ajudando-nos a pensar a administração 

da ordem de forma mais significativa, pois aqui não se trata apenas das missões, mas do 

contexto mais amplo da Província.  

No Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), de Pernambuco, 

encontramos um ofício do governador de Pernambuco Luiz Diogo Lobo da Silva, de 23 de 

novembro de 1763, dando conta das últimas providências naquela Capitania e da entrega do 

governo ao seu sucessor. Este documento informa que das mais de sessenta aldeias e malocas 

de índios fez vinte e quatro vilas e lugares. Apresenta para isso mapas demonstrando as 

antigas aldeias, suas condições, além das etnias e religiosos que nelas habitaram e 

http://www.iphan.gov.br/
http://www.iphan.gov.br/
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administraram.  No mesmo arquivo existe o Fundo Franciscano, composto por cópias de 

documentos sobre as missões da Custódia e Província de Santo Antônio do Brasil, transcritos 

por frades que organizaram o Arquivo Provincial do Recife (APR) na segunda metade do 

século XIX. 

Já no Arquivo Provincial do Recife (APR), nossa principal fonte de pesquisa, 

encontramos a documentação relacionada a toda Província franciscana de Santo Antônio do 

Brasil. Este arquivo, há muitos anos fechado, passou recentemente pelo processo de 

restauração, limpeza e organização do seu acervo, através do Projeto Resgate Documental da 

Província Franciscana de Santo Antônio do Nordeste do Brasil e recentemente aberto ao 

público50.  No entanto, com a colaboração dos próprios franciscanos, tivemos a oportunidade 

de consultar os documentos relacionados às missões do período em estudo, ainda quando o 

arquivo estava fechado para restauração, viabilizando essa pesquisa com documentos 

relevantes para a compreensão da administração missionária dos frades menores, assim como 

as relações estabelecidas dentro e fora dos aldeamentos. Ressaltamos que durante a pesquisa, 

como o arquivo em questão estava em processo de reorganização, não existia ainda a 

localização arquivística dos documentos consultados, por isso, aos citá-los ao longo da 

dissertação os identificaremos pela referência ao arquivo, assunto e data, correspondentes.  

 Nos documentos que pudemos consultar encontramos cópias de vários documentos 

que tratam dos serviços prestados pelos religiosos menores; provisões de concessão de 

ordinárias para os conventos e missões da ordem; cartas diversas dos religiosos para seus 

provinciais informando as situações das missões; ordens, provisões, alvará e cartas régias 

referentes aos religiosos, administração dos índios e determinações reais a respeito das 

missões; Regimento da ordem; Atas do Definitório que tratam das missões e missionários; 

livro de alfaias; inventário das missões franciscanas quando foram transformadas em vilas, 

etc.  

 Por fim, e não menos importante, fizemos uso dos cronistas da ordem como fonte de 

pesquisa: Frei Vicente Salvador, Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão e Frei Manuel da Ilha. 

                                                           
50Durante anos o arquivo funcionou dentro do Convento de Santo Antônio do Recife, dificultando o acesso de 

pessoas leigas, que não fossem da Ordem. Além disso, muitos documentos estavam espalhados pelos coventos 

da Província e outros com uma espécie de veneno nocivo ao ser humano, aplicado pelos antigos guardiões do 

arquivo a fim de matar os insetos que se alimentam de celulose. Com o projeto de Resgate essa documentação 

foi recolhida para o Arquivo em Recife, que atualmente funciona no prédio anexo ao convento, e tratada. Tendo 

assim muita coisa inédita para pesquisa. Disponível em: <https://resgatedocumentalfranciscano.wordpress.com>. 

Acesso em: 05/07/2014. 
 



26 
 

Todos nos fornecem informações sobre acontecimentos da Custódia e da Província, essenciais 

para a construção dessa pesquisa, servindo como base para estudarmos a história franciscana 

no Brasil.  

 Estes documentos foram utilizados nos três capítulos que foram trabalhados nesta 

dissertação, onde procuramos construir uma história, em que o leitor possa compreender o que 

era a Ordem Franciscana, quais seus objetivos, sua atuação no Brasil e como as missões 

destes frades contribuíram para o desenrolar da colonização dos sertões de Pernambuco.   

 No primeiro capítulo, De Custódia à Província: os franciscanos na América 

Portuguesa, traçamos a trajetória dos frades menores no Brasil. O objetivo era pensar como 

esses frades se organizaram e administraram as missões, os índios e missionários. Para isso, 

abordamos o papel das missões volantes, nos primeiros anos dos franciscanos no Brasil, e dos 

aldeamentos indígenas, no período da Custódia e Província. E sendo os franciscanos acusados 

de não terem regimento próprio que regulamentassem a atuação dos frades entre os índios, foi 

extremamente importante a busca por registros que nos permitissem pensar essa lacuna na 

historiografia, como o Estatuto da Província, o Regulamento para Missionários de 1606 e a 

Ata do Definitório de 1739, que nos permitiram pensar a administração missionária desses 

frades. Logo, a divisão desse capítulo foi pensada em quatro partes de forma que abordasse as 

três fases distintas da presença franciscana na América portuguesa e a atuação missionária da 

ordem: na primeira o assunto principal é a chegada dos frades menores ao Brasil e as missões 

volantes; enquanto na segunda é a fundação da Custódia, com a expansão da Ordem e da 

atividade missionária que ocorreu até a chegada dos holandeses; e na terceira a elevação da 

Custódia em Província e sua organização; já na quarta e última etapa do capítulo o foco 

principal está na busca do método missionário franciscano a partir dos seus textos legais. 

 O segundo capítulo, A colonização dos sertões pernambucanos e a expansão da 

atividade missionária franciscana, teve como foco o espaço colonial e a contribuição dos 

frades menores no desenvolvimento da colonização de Pernambuco através da catequese 

indígena. A pecuária e a abertura de novas rotas para o São Francisco são assuntos discutidos 

no primeiro tópico desse capítulo, essencial para compreendermos as motivações que levaram 

à expansão da missionação em todo o Bispado de Pernambuco em início do setecentos, 

durante a administração do bispo D. Frei Francisco de Lima, assunto do nosso segundo 

tópico, quando os franciscanos receberam importantes missões nos sertões pernambucanos. A 

última parte do capítulo está relacionada à fundação das missões franciscanas entre os anos de 
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1679 e 1763, e foi subdividido em: “As primeiras missões: Una, Alagoas e Santo Amaro” e 

“Missões sertanejas: segunda fase de atuação missionária da Província de Santo Antônio do 

Brasil”, onde pretendemos fazer um paralelo entre litoral e sertão, palcos não só da 

colonização pernambucana, mas também da atividade missionária dos frades menores no 

Brasil.  

Por fim, no terceiro capítulo Nos espaços das missões: índios, colonos e missionários 

pretendemos discutir as relações que se formaram dentro e fora dos aldeamentos, com o 

intuito de compreender como os sujeitos marcaram e definiram esses lugares de diferentes 

maneiras. E, como são as experiências de cada sujeito sobre o espaço que marca o lugar, se 

fez importante a análise das relações sociais desenvolvidas com a atividade missionária, mas 

também a relação dos sujeitos com o próprio espaço. Desta forma, iniciamos o capítulo 

buscando dar visibilidade às missões, pensando como eram constituídas a partir de seus 

pertences e quais atividades foram desenvolvidas nesses lugares, essenciais para 

compreendermos as relações que se estabeleceram entre índios, colonos e missionários. Por 

isso, no segundo tópico do capítulo abordamos o papel indígena na sociedade colonial, 

enquanto força de trabalho, pensando em como sua condição (cativo/não cativo, aldeado/não 

aldeado) repercutiu em uma política indigenista marcada de interesses. Os franciscanos se 

envolveram em várias querelas na tentativa de proteger os aldeamentos, os índios ou até 

mesmo seus próprios objetivos, as quais foram analisadas na terceira parte do capítulo. 

Disputas que refletiram mais tarde na decadência da atividade missionária e 

consequentemente da transformação das missões em vilas, como apresentamos no último 

tópico da dissertação. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

De Custódia à Província: os franciscanos na América Portuguesa 

 

“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado 

será salvo, mas quem não crer, será condenado”, foram as palavras de Jesus Cristo segundo 

o evangelho de Marcos51 e o anseio principal de São Francisco de Assis, que sonhava com 

uma ordem capaz de levar a palavra de Deus a todos os povos e lugares. Motivo que fez os 

franciscanos espalharem-se entre os continentes, para além da Europa, expandindo sua 

atuação entre povos de culturas e religiões distintas. Desta forma, a presença franciscana no 

Brasil é apenas um dos capítulos da história desta Ordem, que se manteve centralizada 

enquanto instituição eclesiástica, dando continuidade ao propósito primeiro de seu fundador, 

mesmo com todas as divisões e separações dos frades52. 

Para manterem-se vivos entre séculos os franciscanos precisaram se adaptar a cada época 

e ter uma forma de organização bem definida. O meio encontrado ainda por Frei Francisco de 

Assis, foi repartir os frades entre Províncias, a fim de facilitar a administração da Ordem por 

seus superiores, visto que sendo único não conseguiria abarcar com todas as atividades e 

necessidades do número crescente de frades que procuravam à Ordem. Assim, a distribuição 

franciscana seguia uma hierarquia, e é compreendendo a organização espacial destes frades no 

Brasil que poderemos, por sua vez, pensar a espacialização das missões, visto que também 

eram fundadas seguindo um estatuto e regras.  

Apresentaremos, então, o estabelecimento dos frades nestas partes da América portuguesa, 

sabendo que durante o período colonial tiveram fases distintas de atuação e expansão. Se no 

primeiro momento seguiram uma atividade esporádica, posteriormente se constituíram 

enquanto Custódia e Província, respeitando cada qual seu tempo e crescimento. Mas, todas 

mostrando o quanto, de acordo com a própria efetivação da ocupação do “novo” território por 

                                                           
51 Evangelho de Marcos, Capítulo 16, Versículo 15-16 (MC 16,15-16).  
52 Após a morte de São Francisco de Assis dois grupos distintos, Conventuais e Espirituais, passaram a discutir a 

interpretação da Regra por ele deixada. Os primeiros desejavam seguir a Regra, interpretada e completada por 

bulas papais que atenuavam a pobreza. Enquanto os segundos, mais rigorosos em matéria de austeridade, 

apresentaram-se hostis à Roma. Séculos depois, estes dois grupos foram responsáveis por subdividir a Ordem em 

ramificações, sendo os franciscanos por nós estudados do ramo reformado da Estrita Observância, que visava 

seguir a Regra pura e integralmente. Para mais informações, ver: MERLO, Grado Giovanni. Em nome de São 

Francisco: história dos Frades Menores e do franciscanismo até o início do século XVI. Petrópolis, RJ: Vozes: 

FFB, 2005; FALBEL, Nachman. Os Espirituais franciscanos. São Paulo: Perspectivas: FAPESP: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1995. 
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Portugal, foi crescente a presença religiosa do clero secular e ou regular. Destarte, os 

conceitos de Custódia e Província, apareceram aqui enquanto categorias espaciais pelas quais 

os franciscanos se organizaram e expandiram sua atuação. Ambos se constituem em unidade a 

partir do conjunto de conventos a elas pertencentes, embora, a Província possua um governo 

autônomo, podendo ser constituído por uma ou várias Custódias dependentes de sua 

administração.  

1.1– Missões volantes: os primeiros frades no Brasil 

O primeiro contato franciscano com os povos brasileiros aconteceu desde o  

“descobrimento” do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500. Os menores faziam parte da 

comitiva que viajava para as Índias, quando acabaram aportando em terras desconhecidas. 

Segundo Frei Vicente Salvador, escritor da primeira História do Brasil, vieram oito frades 

franciscanos, tendo por guardião Frei Henrique de Coimbra, “o qual disse ali missa e pregou, 

onde os gentios ao levantar da hóstia, e cálice se ajoelharam, repetindo as ações dos 

cristãos”53. Outro cronista franciscano, Frei Jaboatão, mas tarde, afirmou que nesse primeiro 

momento, os frades tiveram confiança de como seria frutífera de novas almas cristãs estas 

terras, assim que os operários do evangelho entrassem à sua cultura54. No mesmo sentido, 

Pero Vaz de Caminha aconselhou a salvação das almas indígenas como melhor semente a ser 

lançada na “nova” terra.  O primeiro contato franciscano com os índios foi na verdade uma 

experiência animadora, mas que logo perceberiam outra realidade, quando a relação entre 

portugueses e índios não foi nada amistosa.  

Do descobrimento do Brasil até a fundação da Custódia de Santo Antônio foram mais de 

80 anos, em que os menores atuaram através de expedições, realizadas esporadicamente como 

missões volantes, em que os frades batizaram e catequizaram os índios55. Infelizmente os 

franciscanos não deixaram muitos relatos sobre essas expedições. Alguns cronistas como Frei 

Salvador e Frei Jaboatão registraram algo, mas as poucas informações existentes podem ser 

                                                           
53 SALVADOR, Frei Vicente, O. F. M. História do Brasil (1500-1627). São Paulo: Edições Melhoramentos, 

1965.  
54 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 

Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-

1862. p. 4. 
55 Sobre as missões avulsas e o estabelecimento franciscano nesses primeiros anos ver JABOATÃO, Frei 

Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades Menores da Província 

do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-1862; SALVADOR, 

Frei Vicente do, O. F. M. História do Brasil (1500-1627). São Paulo, edições melhoramentos, 1965; WILLEKE, 

Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. 
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retiradas das crônicas dos padres Jesuítas, que ao chegarem a algumas regiões já encontravam 

índios catequizados pelos franciscanos.  

A atividade religiosa foi um dos meios encontrados por Portugal para a dilatação de seu 

Império ultramarino, sendo responsáveis por aproximarem os índios à cultura europeia e 

cristã. Desta forma, era interesse português a presença dos frades, não apenas franciscanos, 

mas de todas as ordens, em suas conquistas. Essa aliança entre Igreja e Estado foi facilitada e 

intensificada devido ao Padroado Real “uma combinação de direitos, privilégios e deveres, 

concedidos pelo papado à Coroa portuguesa, como patrono das missões católicas e 

instituições eclesiásticas”56. Permitindo uma aliança indissolúvel entre a Igreja e a Coroa, que 

segundo Charles Boxer foi umas das principais preocupações dos monarcas ibéricos, na busca 

pela Fé e Império57. 

Como Portugal tinha o controle sobre a ação da Igreja em seu Império, os missionários 

tornaram-se mais uteis e econômicos, recebendo a responsabilidade, a princípio, de pacificar 

as regiões fronteiriças, acompanhados sempre que necessário de pequenas escoltas ou 

guarnições militares58. Foi então, com o objetivo de dilatar o Império e pacificar os índios 

através da conversão ao catolicismo, que outros frades menores, depois da partida da comitiva 

de Cabral para as índias, retornaram ao Brasil. 

Em 1516, com a chegada dos primeiros grupos de colonizadores59, foram enviados 

catequistas seráficos para Porto Seguro, a fim de atuarem entre os Tupiniquim. Essa ação 

evangélica durou alguns anos, até o massacre dos missionários pelos ditos índios, por volta de 

1518, sendo considerados pela historiografia franciscana, os protomártires do Brasil. De 

acordo com Frei Willeke, diante da exploração portuguesa os tupiniquins vingaram-se, 

acometendo a “colônia lusa, sem excetuarem os inocentes missionários. Pelo contrário, iriam 

encetar o morticínio justamente na igreja de São Francisco”60, de onde partiram para dar 

continuidade ao ataque. Esta notícia foi transmitida e registrada após a chegada dos jesuítas à 

capitania, como consta em carta de 1562: 

neste Porto Seguro e nos Ilhéus, encontrei certa gente que vem a ser da casta 

Tupiniquim, ainda que dos cristãos tenham muito maus exemplos e 

                                                           
56 BOXER, C. R. A Igreja e a Expansão Ibérica. Rio de Janeiro: Edição 70. 1978. p. 99. 
57 Idem. 
58 Idem. p. 93. 
59 Neste ano D. Manuel I, visando incentivar aqueles que desejassem vim para o Brasil, decretou “a distribuição 

gratuita de machados e enxadas a todos os portugueses dispostos a povoarem” estas terras. WILLEKE, Frei 

Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 20. 
60 Idem. p. 19. 
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escândalos; e parece-me gente mais mansa que a da Baía e se mostram 

sempre amigo. E entre esses há cerca de vinte a trinta cristãos, e alguns 

foram batizados por certos padres que mandou a boa memória d’El Rei a 

este país, os quais padres foram mortos por culpa dos mesmos cristãos 

segundo ouvi61.   

Este episódio não foi único no contato de culturas distintas, embora alguns autores 

salientem que nos primeiros decênios da colonização portuguesa os conflitos tenham sido 

menos acentuados, diferente do momento posterior, quando foi iniciada a efetiva ocupação da 

terra62. Embora os povos indígenas, sob a influência europeia, tenham sentido desde o início o 

abalo em sua organização social e nas “motivações e interesses que orientavam seus contatos 

com os europeus. Se estes últimos logo compreenderam as relações de hostilidade entre os 

índios da costa brasileira e utilizara-se delas em proveito próprio, o mesmo pode se dizer em 

relação aos índios”63. Estes logo perceberam o poder  das alianças, mudando de lado inúmeras 

vezes, como forma de resistir a exploração europeia, como a ocorrida na Bahia, quando os 

Carijós catequizados pelos franciscanos, Frei Alonso Lebron e Frei Bernado de Armenta, 

foram feitos de escravos e levados à venda, retornando a capitania, apenas com chegada dos 

jesuítas que assumiram a atividade missionária na região e solicitaram o retorno dos ditos 

índios, pois, segundo eles era a única maneira de retomarem a paz com aquela gente.  

É também da Companhia de Jesus o relato da presença de franciscanos italianos em Porto 

Seguro, considerada pelo Padre Anchieta, missão idêntica a dos Protomártires. Infelizmente, 

na busca de converter outros “gentios”, um grave acidente acometeu os frades na travessaram 

do Rio Urubuguape64. Um dos missionários se afogou, restando consequentemente a seu 

companheiro o encerramento da missionação e retorno à Europa. 

Segundo Frei Willeke, em 1534, na Bahia, quando a “frota de Martim Afonso de Souza, a 

caminho da Índia, foi desviada da rota costumeira pela tempestade, procurando abrigo no 

porto de Salvador”65, frades menores assistiram ao casamento de duas filhas de Diogo Álvares 

Correia, o Caramuru, e prestaram socorro espiritual a todos os colonos necessitados, embora 

não saibamos o tempo que estes frades permaneceram na capitania. 

No Espírito Santo, a atividade missionária, ficou a cargo do Frei Pedro Palácios, ermitão, 

da Província da Arrábida, “cujos religiosos se entregam de preferência à vida de penitência 

                                                           
61 Carta do Padre Manuel da Nóbrega publicada em Serafim Leite, S.J., Monumenta Brasiliae, I, Roma. p. 162.  
62 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 60.  
63 Idem. p. 60. 
64 Devido ao afogamento do franciscano, esse ficou conhecido como Rio dos Frades.  
65 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 22. 
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em eremitérios”66. Dedicou-se a meditação e catequese entre os índios Aimoré de Vila Velha 

e seus arredores, tornou-se o mais celebre franciscano de seu tempo. Foi ainda responsável 

pela criação do santuário Mariano da Penha, que remota de 1570, uma relíquia dos centros 

missionários fundados pelos seráficos durante esse século67.  

Como vemos, é inegável a presença dos menores no Brasil antes da institucionalização da 

presença franciscana com a criação da Custódia de Santo Antônio, tanto que muitos dos 

colonos que solicitaram a fundação de conventos da Ordem em suas capitanias haviam tido 

contato com os religiosos bem antes. Como por exemplo, em Pernambuco, onde a ordem 

terceira franciscana existe antes de 1577, quando D. Maria da Rosa, terceira, ofereceu ao Frei 

Álvaro da Purificação o convento e a Igreja das Neves. O frade, que na época, atuava entre os 

índios no batismo, “requereu licença para se estabelecer em Olinda, pedindo aos superiores 

em Portugal também alguns confrades para a catequese”68. Entretanto, com o requerimento 

indeferido, precisou retornar a Portugal, mas, deixando a marca franciscana entre os 

olindenses, que não tardariam a fazer novas solicitações.  

1.2 - A Custódia de Santo Antônio do Brasil: fundação, crescimento e independência 

 As ditas missões volantes foram significativas por serem vias pelas quais os frades 

menores iniciaram a atuação missionária entre os índios. Mas, em relação aos resultados não 

obtiveram grandes respostas, sendo bastante efêmera se comparada aos séculos seguintes em 

que os frades assumiram um papel significativo na conversão do indígena e no 

desenvolvimento territorial das capitanias em que se fixaram. Os religiosos foram essenciais à 

política portuguesa de colonização, que previa a formação de uma sociedade na América aos 

moldes da Metrópole, em que os índios atuariam enquanto súditos a favor dos interesses 

Reais.  Mas, nem todos os índios aceitaram com facilidade essa submissão. Em Pernambuco, 

foram constantes os conflitos e ataques às plantações de cana de açúcar e as vilas, mesmo 

tendo seu Donatário, Duarte Coelho, realizado campanhas dispendiosas contra os índios, 

dizimando muitos Caetés.  

Nem mesmo a força bruta dos exércitos coloniais foi suficiente para cessar os 

conflitos, intensificado pela presença estrangeira, como os franceses, que exortavam os índios 

contra os portugueses e vice-versa. Desta forma, visando medidas que contribuíssem na 

                                                           
66 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978.p. 25. 
67 Idem. 
68 Idem. p. 26. 
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efetiva colonização do Brasil, a Coroa portuguesa autorizou a vinda de missionários que 

pudessem conquistar a simpatia indígena para a Metrópole lusitana, através da catequese, 

embora salientemos que a inserção dos índios na cultura europeia cristã foi tão violenta, 

quanto às armadas coloniais, sendo responsável pela construção de uma nova ordem social. 

Vendo a abertura da fácil autorização dos religiosos, das diversas ordens que vieram 

atuar no Brasil, Jorge de Albuquerque Coelho, donatário de Pernambuco no período, 

aproveitou seu encontro com o Superior Geral franciscano, em Portugal, para solicitar a 

instalação dos religiosos da dita Ordem em sua capitania. Um pedido, como deixamos 

registrado anteriormente que era antigo dos colonos de Olinda, que a anos tentavam tal 

proeza. A solicitação foi levada ao Capítulo Provincial de Lisboa, em 13 de março de 1584 e 

aceita por Frei Francisco Gonzaga, que autorizou os religiosos da Província de Santo Antônio 

de Lisboa fundarem uma Custódia no Brasil com o mesmo titulo, com sede em Pernambuco. 

Segundo frei Jaboatão, estes religiosos faziam parte do ramo reformado dos observantes, no 

período também conhecidos vulgarmente como capuchos69, tendo como prelado70 Frei 

Melchior de Santa Catharina que recebeu a faculdade de levantar conventos e receber noviços 

à Ordem71.  

 Para execução dessa missão, o Custódio contou com ajuda de seu companheiro de 

hábito, o padre Fr. Francisco de São Boaventura. Juntos, iniciaram a empreita reunindo os 

religiosos que lhes acompanhariam até o Brasil a fim de compor a nova Custódia. Foram lhes 

permitido a livre escolha entre os frades, mas limitado um número de quatro padres da sua 

Província e outros seis das demais. O que resultou na escolha dos padres Fr. Francisco dos 

Santos, Fr. Afonso de Santa Maria, Fr. Manuel da Cruz e o corista Fr. Antônio dos Mártires, 

ambos da Província-mãe de Santo Antônio, e os outros dois das Províncias de Piedade e de 

Portugal, o padre Fr. Antônio da Ilha e o irmão leigo Fr. Francisco da Cruz, 

respectivamente72.  

Em primeiro de janeiro de 1585, os oito religiosos partiram do porto de Lisboa com 

destino à capitania de Pernambuco. Onde, foram recebidos por seus moradores, que trataram 
                                                           
69 Na atualidade o termo capucho está relacionado exclusivamente aos frades capuchinhos, não se aplicando em 

referência aos religiosos da Província de Santo Antônio do Brasil, conhecidos hoje em dia como frades menores.  
70 Prelado é aquele que tem autoridade de governar e dirigir uma prelatura ou prelazia, ou seja, é o responsável 

por administrar uma circunscrição eclesiástica criada para atender as necessidades de um determinado território 

ou de um grupo de fies. No caso em estudo, os franciscanos criavam uma prelaturas, que intitulam de Custódia, 

Província ou Comissariado. Logo, prelado é o mesmo que custódio, provincial ou comissário.  
71 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades Menores da 

Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-1862.  
72 Idem.  
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de preparar uma casa para habitação dos frades junto a Igreja da Misericórdia, enquanto estes 

eram acolhidos na casa do fidalgo Filipe Cavalcanti e sua mulher Dona Catarina de 

Albuquerque73.  

Preparada a casa, os franciscanos se mudaram e logo construíram um oratório em que 

“celebraram missa e outros atos religiosos, praticaram os exercícios próprios da comunidade, 

e de nenhum modo se pouparam aos reclamados serviços espirituais, muito particularmente 

com os pobres enfermos do vizinho hospital da Casa da Misericórdia”74. Para Pereira da Costa 

os frades conquistaram o respeito e afeição dos moradores da dita vila, o que contribuiu para 

permanecerem apenas cinco meses nesta modéstia habitação. Pois, receberam da terceira 

Dona Maria da Rosa75 a Igreja de Nossa Senhora das Neves, que a beata havia construído 

anos antes já com a intenção de doar à Ordem de São Francisco de Assis.  

 E como a carência de sacerdotes pelos colonos era tamanha, estes continuaram a 

solicitar a presença dos franciscanos em outras capitanias, para que pudessem atuar entre os 

ditos “gentios”, e atender as necessidades próprias dos cristãos, no que tange, por exemplo, a 

confissão, comunhão, casamento e ou batizado.  Assim, logo depois que os menores se 

organizaram em Olinda, o Custódio Frei Melchior recebeu pedidos para construção de 

conventos na Bahia, Igarassu, Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ipojuca, Recife e 

Sergipe do Conde, respectivamente.  Todos aceitos, dando à obra franciscana no Brasil mais 

espaço de atuação e importância. Segundo Frei Manuel da Ilha, 

Tão logo os habitantes da cidade da Bahia ficaram sabendo que os Frades 

Menores de nosso pai Francisco haviam chegado a Pernambuco e que já 

tinham convento ali, imediatamente mandaram seus emissários ao Padre 

Custódio Frei Melchior de Santa Catarina, para que também os fizesse 

participar de tamanho beneficio. Ofereceram sua cidade, um lugar e o que 

fosse necessário para a construção. O Custódio recebeu a doação e 

respondeu com benignidade, congratulando-se, por ora, da boa devoção76. 

O mesmo aconteceu nas demais regiões que os franciscanos se fixar logo depois que 

iniciaram a Custódia no Brasil. Os moradores e poderes locais tanto facilitaram, como fizeram 

doações de tudo os frades menores precisaram para a instalação da Ordem nas respectivas 

                                                           
73 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. Vol. 1. Recife: FUNDARPE, 1983. 
74 Idem. p. 539-540. 
75 Dona Maria da Rosa era terceira da Ordem de São Francisco, cujo hábito tomou na Igreja de São Roque por 

um frade da mesma ordem. Construiu junto a Igreja uma casa que havia destinado ao recolhimento de mulheres. 

Com a doação da Igreja aos franciscanos, esta casa passou a ser o convento dos frades e sede da Custódia de 

Santo Antônio do Brasil.  
76 ILHA, Frei Manuel da, O. F. M. Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil (1584-1621). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1975. p 31 
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capitanias. Frei Manuel da Ilha ao escrever a “Narrativa da Custódia de Santo Antônio do 

Brasil”, faz uma apresentação dos conventos erguidos entre 1584 e 1621, mostrando que a 

expansão franciscana facilitou o atendimento à comunidade católica, mas contribuiu 

principalmente na construção dos aldeamentos, pois, eram desses conventos enviado todo 

auxilio necessário para a manutenção dos religiosos nas missões77. Estas foram erigidas 

mediante o estabelecimento dos religiosos no local, estendendo a atividade missionária para 

as regiões onde a presença indígena era significativa. 

Os franciscanos estiveram presentes nos principais núcleos populacionais do período e 

contribuíram bastante no processo de colonização do Brasil. Mas não podemos generalizar 

essa atuação, como tem feito a historiografia ao afirmar os filhos de São Francisco como os 

mais adaptados ao sistema colonial, tendo a 

missão como dilatação das fronteiras do serviço católico, como expansão 

religiosa, em primeiro lugar, enquanto os jesuítas, tiveram uma verdadeira 

procura do indígena e da defesa da sua “liberdade”. Não se descobre isso nos 

documentos que conhecemos acerca da missão franciscana, pelo contrário, 

vemos os Franciscanos acompanhar os passos da conquista do litoral 

nordestino do Rio Grande do Norte até Alagoas, benzer os estabelecimentos 

de engenhos de açúcar, acompanhar as bandeiras que caçam indígenas, e 

mesmo animar as guerras regulares com os indígenas78. 

 Como debateremos mais à frente, podemos realmente dizer que os franciscanos 

acompanharam os passos da colonização e estiveram presentes em muitas expedições contra 

os índios, com o intuito de ganhar mais almas para conversão ao catolicismo. Contudo, não 

nos cabe rotular a atuação destes religiosos como “esclavagista, cerceadora da liberdade dos 

índios, anti-jesuítica/pró-colonial”79, como se estes fossem pacíficos, submissos ou omissos 

diante a exploração indígena. Não queremos fazer aqui uma defesa e sim esclarecer algumas 

asserções, como também fez a historiadora Maria Adelina Amorim, em sua dissertação, 

lembrando a importância de estudos sobre a Ordem que colaborem na revisão da ação desses 

religiosos80. Principalmente porque alguns autores, ao tratar do tema da missionação optam, 

pela omissão da presença desses religiosos no Brasil, pincelam a participação destes frades 

como uma atuação efêmera ou fazem uma análise da Ordem levando em consideração as 

                                                           
77 ILHA, Frei Manuel da, O. F. M. Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil (1584-1621). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1975. p. 47. 
78 HOORNAERT, Eduardo; AZZI, Riolando (orgs). História da igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir 

do povo: primeira época. 3a ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1992. p. 54-55. 
79 AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: missão e cultura na primeira metade 

dos seiscentos. Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa – Universidade de Lisboa/Centro de 

Estudos de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005. p. 44. 
80 Idem. 
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“igrejas forradas a ouro, na pretensão de uma riqueza velada, ou pela simplicidade do burel a 

revelar espíritos intelectualmente impreparados”81. 

Desta forma, ao contrário do que tem sido colocado, encontramos na documentação os 

franciscanos em conflitos com os poderes locais acerca das missões, como também pela 

liberdade indígena, tal como Frei Cristovão de Lisboa82, que definiu as bases da estratégia 

missionária franciscana entre os indígenas: ele lutou pela regularização da administração 

temporal dos índios e denunciou os maus tratos que estavam sujeitos sob o jugo dos 

portugueses83. Além disso, é impossível afirmarmos que “falar de projeto missionário no 

Brasil... é falar essencialmente em jesuítas”84, já que os menores contam com uma expressiva 

expansão de Norte a Sul da América portuguesa (ver Mapa 1). 

 

                                                           
81 AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: missão e cultura na primeira metade 

dos seiscentos. Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa – Universidade de Lisboa/Centro de 

Estudos de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005. p. 44.  
82 Frei Cristovão de Lisboa foi missionário atuante no Maranhão, pertencente à Província de Santo Antônio do 

Lisboa, tendo desempenhado significativo papel na luta pela liberdade indígena ao ponto de influenciar toda sua 

Província. E embora este religioso não tenha pertencido a Custódia brasileira, esta que era ligada a província 

portuguesa, teve as bases de sua missionação influenciada por ele. Desta forma, voltaremos em local apropriado, 

a falar com mais detalhes dos conflitos e das causas por quais acreditou Frei Lisboa.  
83 AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: missão e cultura na primeira metade 

dos seiscentos. Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa – Universidade de Lisboa/Centro de 

Estudos de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005. 
84 POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001.  

Tese de Doutorado em Antropologia. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. p. 46. 

Mapa 1 – Autor desconhecido. Mapa missionário: Expansão dos franciscanos. Recife: Arquivo 

Provincial do Recife (APR), pós 1930. 
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As missões da Custódia de Santo Antônio do Brasil se concentraram na faixa litorânea entre 

Paraíba e Alagoas, como consta no Mapa 1, havendo também a presença dos frades em 

Fortaleza, Natal, São Luiz e Belém, embora nesses lugares não tenham permanecido por 

muito tempo, participando apenas de alguns episódios da missionação dessas capitanias.  

Em São Luiz e Belém, os franciscanos da custódia de Santo Antônio tiveram uma 

presença passageira, atuando em momentos de transição. Chegando a estas partes em 1614, 

quando lá se instalaram após a batalha de Guaxenduba, entre os portugueses e franceses.  

Afirma ainda a historiadora, Maria Adelina Amorim que, tempos depois com o retorno dos 

religiosos à Olinda, foram enviados do Reino outros frades, responsáveis pela criação do 

comissariado da Província de Santo Antônio de Portugal no Grão-Pará. Este vigorou até 1622, 

quando ficou decidida a criação de uma custódia da mesma invocação no Maranhão. Com a 

chegada dos novos frades em 1624, os menores da Custódia brasileira retornaram ao 

Maranhão para ajudar na criação da nova Custódia na dita capitania85.  

A expansão franciscana, desde a saída dos religiosos de Portugal em 1585, andou 

juntamente com a atividade entre os índios. A primeira missão foi levantada em Olinda, 

próximo ao convento de Nossa Senhora das Neves, onde os frades construíram uma casa “na 

qual se criassem dentro os filhos dos índios convertidos, como em seminário, para que bem 

instruídos primeiro nos rudimentos da Santa fé, fossem depois pregadores de seus mesmos 

naturais”86. De Olinda, os franciscanos partiram para a vila de Igarassu, estando Frei Antônio 

do Campo Maior responsável pela catequese entre os índios. Avançou até Itapissuma, Ponta 

de Pedras e Itamaracá, “onde organizaram centros catequéticos, por serem essas as aldeias que 

melhor corresponderam às expectativas dos missionários”87. Posteriormente, ergueram missão 

em Goiana e Tracunhaém, no lugar em que construíram a igreja de São Miguel, uma escola 

para os índios e uma residência para os frades. 

                                                           
85 A Custódia estabelecida no Maranhão estava sob a jurisdição dos franciscanos pertencentes à Província de 

Santo Antônio de Portugal, a mesma mãe da Custódia de Santo Antônio do Brasil. Mas a atuação e 

administração destas custódias eram independentes uma da outra, tanto que a Custodia de Santo Antônio 

perdurou, tornando-se província em meados do XVII. Enquanto que a Custódia no Maranhão foi até 1655, 

quando foi restabelecido o sistema de comissariado, o mesmo que vigou entre os anos de 1617 e 1624. Atuaram 

também nessa região frades das Províncias da Piedade e da Conceição. Para mais informações: AMORIM, Maria 

Adelina. Os franciscanos no Maranhão e Grão-Pará. Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa – 

Universidade de Lisboa/Centro de Estudos de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005. 
86 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 

Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-

1862. p. 148. 
87 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 35. 
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 Em seguida, foi a vez de São Miguel do Una, 1591, distante vinte léguas da vila de 

Pernambuco. Para Frei Manuel da Ilha, essa foi uma das maiores e mais importantes missões 

franciscanas no período da Custódia, devido à grande quantidade de índios catequizados nesta 

missão e à utilidade de tal atividade para a defesa e ajuda dos cristãos moradores da região, 

que constantemente eram atacados pelos índios e por isso não podiam “cultivar as terras e 

colher seus frutos”88. E sendo o número de missões ao sul de Pernambuco insuficiente para 

converter todos os indígenas, foi preciso erigir outras, como a de Porto de Pedras, distante dez 

léguas do Una, lugar atualmente pertencente ao estado de Alagoas. 

Na Paraíba, a Custódia de Santo Antônio assumiu cinco aldeamentos89, que antes 

pertenciam a Companhia de Jesus. Tendo os franciscanos, enfrentado muitos conflitos tanto 

com os colonos, quanto com os próprios jesuítas, que desejavam o retorno a suas antigas 

missões. Segundo frei Willeke, foi nessas missões que se salientou “a força vital da Custódia 

franciscana; pois durante 30 anos, lutaram aqui os filhos de S. Francisco pelo ideal 

missionário, embora sob as maiores dificuldades, perseguições e desgostos”90. Frei Manuel da 

Ilha escreveu em 1621 que as calunias contra os religiosos resultaram em constantes 

agitações, porque o ideal missionário e a forma como operavam entre os índios acabou indo 

de encontro com os objetivos dos colonos, que ficavam nos encalços dos frades, resultando 

em constantes agitações. Os problemas dos religiosos com os portugueses moradores das 

localidades próximas aos aldeamentos eram antigos, se estendendo desde os jesuítas, que 

tiveram também as missões de S. Agostinho, Assunção, Jacoca e Braço do Peixe, tomadas e 

deixadas sob a administração temporal e espiritual dos menores em 159391, aumentando ainda 

mais o problema de jurisdição entre as ordens. Porém, não nos deteremos neste assunto, 

devido a sua complexidade, que acabaria por fugir do foco desta dissertação92.  

                                                           
88 ILHA, Frei Manuel da, O. F. M. Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil (1584-1621). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1975. p. 89. 
89 As missões eram: Almagra ou Almagre; Praia; Guiragibe; Joane ou Jeane; e Mague. Ver WILLEKE, Frei 

Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 46. 
90 Idem. p. 43. 
91 Sobre o assunto ver: WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1974; JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica 

dos Frades Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes 

Ribeiro, 1858-1862; SALVADOR, Frei Vicente do, O. F. M. História do Brasil (1500-1627). Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1974; ILHA, Frei Manuel da. Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil (1584-1621). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1975. 
92 Para mais informações ver: BURITY, Glauce Maria Navarro. A Presença dos Franciscanos na Paraíba. 

Através do Convento de Santo Antônio. Rio de Janeiro: Bloch, 1988; FRAGOSO, Frei Hugo. Presença 

Franciscana na Paraíba 1588 – 1886. IN: Revista Santo Antônio. Recife: Ano 58, nº 98, 1980. 
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No Mapa 2, é possível localizarmos as missões fundadas e aceitas pela Custódia. 

Nelas, de acordo com Frei Vicente de Salvador93, foram batizados sete mil enfermos e 

quarenta e cinco mil índios entre crianças e adultos catecúmenos, até a entrega das missões, 

em 1619, à Prefeitura Apostólica de Pernambuco, tornando-se responsabilidade do clero 

secular a continuidade da atividade evangélica. Frei Antônio do Campo Maior entregou suas 

missões ao Ordinário para que deles cuidassem, quando percebeu que os “gentios vizinhos 

estavam bem instruídos na santa fé e na doutrina católica”94. Contudo, anos depois, o Antônio 

Teixeira Cabral, a quem a missão foi entregue, pediu aos franciscanos que reassumissem a 

catequese, pois, o clero diocesano acabou por não corresponder às expectativas95.  

 

                                                           
93 SALVADOR, Frei Vicente do, O. F. M. História do Brasil (1500-1627). Petrópolis: Ed. Vozes, 1974. 
94 ILHA, Frei Manuel da, O. F. M., Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil (1584-1621). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1975. p. 94.  
95 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões e Missionários da Província de Santo Antônio. Revista de 

História da Universidade de São Paulo. Nº 111. 1977. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/75516>. Acesso em: 31/05/2015.  

Mapa 2 – Autor desconhecido. Missões franciscanas entre os índios 

durante o período da Custódia (1585-1619). Arquivo Provincial do Recife, 

pós 1930. 
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A prosperidade das missões no geral, independente dos franciscanos reassumirem ou 

não a evangelização entre os índios, foi totalmente interrompida em Pernambuco devido à 

invasão holandesa de 1630, quando os religiosos de todas as ordens foram perseguidos e 

proibidos de atuarem na missionação, resultando na dispersão de alguns indígenas pelo 

território da capitania e outros instruídos na fé protestantes pelos holandeses.  

Em relatório sobre as aldeias indígenas, Adriaen Van Der Dusse, afirma terem os 

índios pouco conhecimento de Deus, “não sabendo nomear Deus e Jesus Cristo e sua Nossa 

Senhora como chegaram a aprender com os padres; sabem, entretanto, o Padre Nosso e o 

Credo e recitam-nos em sua língua, e nada mais”96. Um jovem ministro-protestante, chamado 

de Doorenslaer, se fixou nas missões de Pindaúna e Jacoca, para aprender a “língua dos 

brasilianos”97, concentrando sua atuação nas missões de Goiana e Paraíba, muitas das quais 

pertenceram aos franciscanos. 

 Além da retirada dos frades das missões, os holandeses ocuparam os “seis conventos 

franciscanos entre Pernambuco e Paraíba. Enquanto mais de 40 frades menores foram 

exilados e alguns até barbaramente assassinados pelos invasores”98, como foi o caso do 

Convento de Santo Antônio do Recife, descrito pelo Frei Jaboatão: 

Deixando assim o convento pelos religiosos, entrarão a poucos dias os 

holandeses a povoação do Recife, e S. Antonio, e por ser seu terreno amplo, 

levantarão quartel, metendo nele o convento, e fazendo hum forte real, lhe 

deram por nome a Fortaleza de Ernesto, em obsequio, ou lisonja de seu 

Príncipe de Orange. Nesta irreverente, e abominável transmutação, lançando 

fogo, e balas contra os católicos, como fortaleza inimiga, ficou aquela 

mesma casa, que até ali lhes servia de templo, e refugio diante de Deus, e até 

que o mesmo senhor, depois de vinte e quatro anos foi servido com a 

extinção destes contrários, e hereges, tornar casa de oração, e moradia 

religiosa, o que eles haviam feito estalagem dos seus, e quartel de soldados99.  

Os frades encontraram refúgio no convento de Ipojuca, onde podiam procurar abrigo e 

conforto espiritual. Até que as cartas enviadas pelo guardião do dito convento, através do Frei 

Junípero de São Paulo, foram capturadas pelos holandeses. Que iniciaram uma “maior 

ofensiva contra os religiosos, sendo-lhes expedida ordem de prisão em 1639”100. A solução 

                                                           
96 APR. Aldeias no domínio holandês. Relatório de Adriaen Van Der Dusse, páginas 89 e 90. Tradução de José 

Antônio Gonçalves de Melo Neto, Rio de Janeiro, 1947.  
97 Idem.  
98  WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 75. 
99 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 

Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-

1862. p. 455. 
100 MIRANDA, Maria do Carmo T. de. Os Franciscanos e a Formação do Brasil. Recife: UFPE, 1960. p. 89. 
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foi o refúgio desses religiosos na Bahia, mas nem todos conseguiram sair de Pernambuco. 

Trinta e sete frades foram capturados e o convento de Ipojuca transformado em quartel.  

Para a historiadora Maria do Carmo T. Miranda foi frequente a presença dos religiosos 

nas guerras contra o inimigo batavo, como exemplo tempos a Batalha nos Tabocas, onde 

estavam presentes Frei Luís da Visitação, Frei Francisco Simão das Chagas, Frei Gonçalo da 

Conceição e Frei Gaspar de São Lourenço. De tais participações é possível se compreender 

“que foi como reconhecimento aos serviços prestados pelos franciscanos, que o Custódio Frei 

Daniel de São Francisco, tenha entrado no Recife, em 1654, com o exército vencedor”101. 

 Com a expulsão dos holandeses tornou-se possível a reocupação dos conventos e a 

continuidade da ação missionária. Porém, com outra forma, como afirma Frei Jaboatão: 

Havendo já de antes considerado maduramente os padres do Governo, e 

filhos da mesma Custodia, os grandes descômodos, que se seguiam, e 

haviam experimentado no decurso de tantos anos em passarem para o Brasil 

da Província de Portugal dos Prelados Maiores, e outros religiosos mais, e 

tornarem de cá para a Província, com perigos de mar, despesas, e outras 

semelhantes ocorrências, havendo já na Custódia Sujeitos não só em numero 

suficiente, mas em letras, virtudes, e capacidade para sua independência102. 

Para isso, o Custódio Fr. Pantaleão Baptista foi até Roma solicitar a criação de uma 

Custódia independente autorizada pelo Padre Geral, através da patente passada no convento 

de Ara Coeli aos 11 de Abril de 1647103. No entanto a confirmação da independência da 

Custódia, apresentado ao Juiz da Câmara Apostólica, somente aconteceu em 22 de setembro 

de 1648. Na prática, essa conquista deu aos frades no Brasil mais autonomia, já que não 

precisavam recorrer à Província de Portugal para fazerem seus capítulos ou congregações, 

nem para nomear seus prelados. Porém seus estatutos e assuntos mais importantes ainda 

estavam ligados à Ordem em Portugal, dificultando, como veremos mais a frente, a 

administração dos missionários.  

 No ano seguinte, aos 24 de fevereiro, foi celebrado o primeiro capítulo da Custódia 

independente, pelo Frei João Baptista, onde fiz algumas determinações em ordem do novo 

                                                           
101 MIRANDA, Maria do Carmo T. de. Os Franciscanos e a Formação do Brasil. Recife: UFPE, 1960. p. 90. 

No dia seguinte, em 12 de abril de 1647 o papado aprovou a independência da Custódia. 
102 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 

Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-

1862. p. 524.  
103 Idem. p. 524. A referida patente foi transcrita pelo Frei Jaboatão e publicada no Novo Orbe Seráfico 

Brasílico.  
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governo e aceitaram fundar os Conventos de Paraguaçu, São Boaventura de Cassarebu e 

Cairu. 

 Para completar a expansão franciscana pelo Brasil, no Capítulo de 26 de agosto de 

1657, entrou como custódio Fr. Pantaleão Baptista, que aceitou a fundação de três novos 

conventos: da Ilha Grande (Angra dos Reis), Itanhaém e Sergipe Del Rei, este último iniciado 

após a elevação da Província. 

 A Custódia contava já em 1655, com um total de dezessete conventos entre 

construídos e aceitos para construção. Sendo desses primeiros anos de estabelecimento dos 

franciscanos no Brasil seu maior número de fundações, se comparado ao período seguinte da 

Província, durante o período colonial. Desta forma, em finais do século XVII, estava a ordem 

em “número suficiente para sua independência, e ainda para poder passar à Província, como 

outras mais da Ordem” 104. Os franciscanos haviam crescido institucionalmente e em número, 

tornando complicado para a Custódia de Santo Antônio administrar tamanho patrimônio, 

sentindo a necessidade de separa-se da Província-mãe e fundar sua própria Província, para o 

bem da administração de seus religiosos.   

1.3 - A Província de Santo Antônio do Brasil: elevação e reorganização da ordem 

 O pedido da independência definitiva da Província-mãe ao papado ocorreu em 1657, 

quando se achando em número suficiente desejava elevar a Custódia em Província. A 

permissão foi recebida por Breve do Papa Alexandre VII105, no mesmo ano. Com tal breve 

vieram outras determinações, nomeando Fr. Aleyxo da Madre de Deus para visitador, 

presidente do Capítulo e Custódia; Frei Antônio dos Martyres como Provincial; Fr. Pantaleão 

Baptista, Fr. Luiz do Rozário, Fr. João da Cruz e Fr. Bernadino da Purificação para 

Definidores106. Juntos celebraram o primeiro Capítulo da Província em cinco de novembro de 

1659, onde foi confirmado o Provincial, a redação de novos estatutos, a reformulação do 

cerimonial e a criação de uma nova Custódia.   

                                                           
104 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 

Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-

1862. p. 534. 
105 A cópia original deste documento encontra-se no Arquivo Provincial do Recife, APR. Por breve entendemos: 

tipo de documento circular assinado pelo papa, geralmente de menor importância que outros documentos 

pontifícios, como: bula, encíclica ou carta apostólica.  
106 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 

Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-

1862. p. 597. 
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 A divisão da Província de Santo Antônio foi imprescindível devido a grande 

quantidade de conventos que a ordem possuía no Brasil. Frei Jaboatão recorda que um único 

Prelado não conseguia arcar com todas suas obrigações ou aumentar a extensão de atuação 

dos frades, aceitando a fundação de novos coventos107.  Surgindo assim, a proposta de criação 

da Custódia da Imaculada Conceição atrelada à Província brasileira. No entanto vale recordar 

que o desejo de separação era antigo, decisão tomada desde o capítulo anterior, quando se 

decidiu fazer o pedido pela elevação da Custódia.  Tanto que entre as nomeações dos cargos a 

serem ocupados pelos frades da nova Província, já veio nomeado um Custódio, atendendo ao 

pedido realizado ao Provincial Geral dos franciscanos.  

 Os nove conventos da parte sul do Brasil, desde o Espírito Santo até Itanhaém, ficaram 

sob a responsabilidade da Custódia da Imaculada Conceição108, que em 1675 foi elevada à 

Província, aumentando seu patrimônio com a fundação dos conventos de cabo Frio; São Luiz, 

em Itu; e o de Bom Jesus da Ilha, no Rio de Janeiro.   

Enquanto a Província de Santo Antônio ficou com os treze conventos da parte norte, 

distribuídas administrativamente entre Pernambuco e Bahia, que serviam como sede para o 

governo provincial, devido ao local estratégico de ambas para atender os demais conventos e 

religiosos. Divididos da seguinte forma: 

 Pernambuco: N. Senhora das Neves de Olinda; S. Antônio da Vila de Igarassu; 

S. Antônio da Cidade da Paraíba; S. Antônio do Recife; S. Antônio da 

Povoação de Ipojuca; S. Francisco de Sirinhaém; Santa Maria Madalena de 

Alagoas; N. Senhora da Porciúncula de Penedo. 

 Bahia: S. Francisco da Cidade da Bahia; S. Francisco da Vila de Sergipe do 

Conde; S. Antônio do Lugar de Paraguaçu; S. Antônio da Vila de Cairu; O 

Bom Jesus da Cidade de Sergipe Del Rei. 

                                                           
107 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 

Menores da Província do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-

1862. p. 598. 
108 Os conventos foram: Santo Antônio da Cidade do Rio de Janeiro, N. P. S. Francisco da Vila da Vitório no 

Espírito Santo, N. S. da Penha no mesmo distrito, S. Boaventura do Cassarabú, S. Bernadino da Ilha Grande, S. 

Antônio da Vila de Santos, N. P. S. Francisco da Vila de São Paulo, N. Senhora da Conceição da Villa de 

Itanhanhem, N. Senhora do Amparo da Ilha de S. Sebastião. Para mais informações ver: JABOATÃO, Frei 

Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades Menores da Província 

do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-1862; WILLEKE, Frei 

Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978.  
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O patrimônio da Província foi ainda acrescido de mais cinco conventos, como 

podemos observar no Mapa 3, onde também constam as demais fundações do tempo da 

Custódia e Província. Em 1710 a Ordem não só iniciou a construção de seu último, como 

precisou dar uma pausa em seu crescimento, sendo proibida de aceitar noviços, pois, o 

número de frades ultrapassava o limite estabelecido no Estatuto da Província, que proibia um 

número maior de duzentos e trinta e seis religiosos. Precisaram assim, reduzirem-se em 

duzentos, como foi determinado por ordem régia, visto ter chegado ao conhecimento real 

serem os frades em total de setecentos109.  

 

                                                           
109 APEJE. Certidão autêntica da petição que fez o ministro Provincial da Província de Santo Antônio, 

suplicando maior número de frades para atender as necessidades dos conventos, 02/07/1739. Fundo Franciscano, 

doc. 1. Nesta carta, Frei Manuel da Ressurreição afirma ser falsa a afirmativa de serem os frades em número de 

setecentos, não sabemos, no entanto de onde partiu esta afirmação, pois o frade não chega a citar nomes. 

Mapa 3 – Autor desconhecido. Conventos da Custódia e da Província de Santo 

Antônio do Brasil. Arquivo Provincial do Recife (APR), pós 1930.  
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Visando desfazer este engano, Frei Manuel da Ressurreição visitou todos os conventos 

da Província a fim de numerar os religiosos que a compunham, além de pedir relatório das 

missões para saber quais religiosos nelas estavam atuando. Chegou então, a conclusão de que 

a ordem estava composta por 419 frades, sendo 249 filhos da terra e outros 170 do reino. 

Número bem maior do que ordenava a Metrópole, por isso, solicitava em 1739, que fosse 

fixada a cota mínima de 400 frades na Província110. 

Segundo o mesmo Frei, 200 religiosos não eram suficientes, visando toda a obrigação 

da Ordem, já que “cada uma dos conventos necessita ter um guardião, presidente, porteiro, 

sacristão, dispenceiro (SIC), comissário dos irmãos terceiros, mestre que ensine gramática aos 

filhos dos moradores, ao menos quatro coristas” 111, além de confessores, pregadores, 

esmoleiros para os peditórios e missionários. Além de ser necessário aumentar a quantidade 

de frades nos conventos de Olinda, Recife e Bahia devido terem essas vilas uma extensa 

comunidade a ser atendida pelos menores. A solicitação foi atendida por provisão régia de 25 

de maio de 1740, onde D. João levando em conta a “consternação, em que viria a pôr-se essa 

Província se deixasse de receber noviços, pois o número de 200 religiosos não bastava para o 

governo econômico dela”112, estendeu o número como pedia Frei Manuel da Ressurreição.  

Como podemos ver houve uma significativa expansão franciscana no território do 

Brasil desde a chegada dos primeiros frades a estas terras, devido ao carisma franciscano, mas 

principalmente pelo papel significativo que os frades assumiram perante a colonização. A 

Coroa portuguesa tinha o interesse na concretização da atividade missionária, por isso, 

incentivou a presença religiosa em seu Império, pois, foram responsáveis por abrirem 

fronteiras e fazer o diálogo entre culturas distintas. Além disso, a presença franciscana no 

Brasil foi facilitada pelos colonos, que também viam nos frades possibilidades de fazer e 

manter a paz com os povos que habitavam as regiões visinhas ou aquelas para onde se 

pretendiam expandir suas terras. Porém, nas primeiras décadas do século XVIII esse incentivo 

não terá força como antes, ao contrário, Portugal buscou meios de controlar a expansão das 

ordens religiosas, limitando o número de membros que poderiam ter e a jurisdição que 

exerciam sobre os índios aldeados. Mas, antes de entrarmos neste assunto, pensemos primeiro 

como os menores definiram seu método missionário nos Estatutos e Regimentos da Província.  

                                                           
110 APEJE. Certidão autêntica da petição que fez o ministro Provincial da Província de Santo Antônio, 

suplicando maior número de frades para atender as necessidades dos conventos, 02/07/1739. Fundo Franciscano, 

doc. 1. 
111 Idem. 
112 Idem. 
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1.4 – Método missionário franciscano: frades na administração e organização das 

missões a partir dos textos legais da Província 

 A Ordem franciscana no Brasil ficou conhecida pela ausência de um método 

missionário próprio, que definisse as bases de atuação dos religiosos nas missões. Muito 

devido a escassez documental, de acordo com alguns historiadores, o que não permitiu 

acompanhar a evolução, se houve, da “teologia missionária” destes religiosos.  

Acredito que as diretrizes da missão no Brasil, do ponto de vista teológico e 

institucional, foram determinadas quase totalmente pelo pensamento 

jesuítico. Com efeito, não há dúvida de que foram os homens da Companhia 

os teóricos e os realizadores desta grande empresa católica na terra de Santa 

de Cruz. Sobretudo, tendo os inacianos a obrigação institucional de escrever, 

a documentação jesuítica e de longe a mais completa o que possibilita 

acompanhar a evolução do que poderíamos chamar de “teologia 

missionária”, entre a filosofia neotomista, o plano eclesiástico tridentino, o 

sonho utópico da Conquista Espiritual e a realidade do cotidiano colonial113.  

É fato que os jesuítas, devido à proporção de sua atuação em todo o território colonial 

brasileiro tiveram importância muito maior na teologia missionária. Mas acreditamos que esta 

foi, na verdade, uma combinação de interesses e pontos de vistas distintos, tendo cada ordem 

as suas particularidades e participação. Deste modo, mesmo diante da rarefação de 

documentos para definirmos a forma de atuação dos muitos religiosos que aqui estiveram 

presentes, não podemos cessar com a procura por um projeto missionário dos franciscanos e 

das outras Ordens, pois, será nas entrelinhas do que por eles foram deixados que iremos tentar 

reconstruir fragmentos dessa história.  

Não negamos que a documentação dos frades menores sobre as missões é 

relativamente pequena, se comparada aos jesuítas114, principalmente nos anos da Custódia. O 

que não equivale para o período em estudo (1659 e 1763), onde encontramos suporte 

suficiente para entendermos a forma como esses religiosos entendiam as missões, seus 

propósitos e interesses ao atuar entre os índios, percebendo, outrossim, que houve uma 

inquietação franciscana em definir as normas a serem seguidas pelos religiosos nas missões, 

haja visto que a maior preocupação da Província foi a conversão dos indígenas.  

                                                           
113 POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001.  

Tese de Doutorado em Antropologia. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. p. 46. 
114 Os jesuítas tinham a obrigação institucional de escrever a seus superiores, informando os acontecimento e 

feitos. Dessa forma, encontramos uma extensa e rica documentação desta Ordem a respeito das missões, mas 

precisamos levar em conta que normalmente apenas se relatava os bons fatos, acrescido muito vezes de outras 

histórias.  
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Antes da fundação da Província, os frades no Brasil eram regidos pela Província-mãe, 

em Portugal, a qual através de seus estatutos ditava a forma de organização e administração 

dos religiosos. Contudo, algumas questões importantes, como a atividade missionária, não foi 

discutida ou inclusa nas normas da Província portuguesa, deixando em aberto assuntos de 

vital importância para a realidade dos religiosos da América. Para Frei Willeke, havia 

ausência de normas missionárias nos estatutos, até mesmo no de 1645, o anterior a elevação 

da Custódia, a não ser para os superiores de missões115. Desta forma, para minimizar as 

dúvidas e esclarecer os meios de atuação dos frades, a Província de Santo Antônio de Lisboa 

autorizou a preparação de um “Regulamento para os missionários”, em 1606. Este, que foi 

datado de Olinda, assinado pelos componentes da Junta Custodial116, os prováveis 

elaboradores, e aprovado em 21 de Julho de 1607 pelo Capítulo Provincial de Lisboa, 

passando a vigorar em todas as missões da Custódia brasileira117. A única parte não aprovada 

foi a introdução da clausura nas missões de N. S. da Assunção na Paraíba e de São Miguel do 

Una, para se evitar inconvenientes.  

Não é nosso interesse nos aprofundarmos na análise deste documento já que 

pretendemos nos deter no método missionário franciscano a partir da fundação da Província, 

mas como será interessante para fazermos comparações futuras, traremos alguns pontos que, 

de forma breve e concisa, trás o “Regulamento”. A primeira parte intitulada “Advertências 

para as nossas doutrinas” manda-se que o presidente da missão cuide de fazer rol dos índios 

capazes de confissão e enviá-lo para o custódio, tendo o cuidado para que todos tenham 

confessados quando vier a dominica in albis118; além de ser responsável por vigiar os índios, 

punindo aqueles que viviam mal, não tratassem suas mulheres como deviam, fossem 

feiticeiros, criminosos, não iam à Igreja, não respeitavam os dias santos e jejuns. 

                                                           
115 WILLEKE, Frei Venâncio. O. F. M. As nossas missões entre os índios. Revista Santo Antônio: órgão da 

Província de Santo Antônio do Brasil, ano 12, n.1, 1954. Entende-se como superior de missões o religioso 

responsável pela administração de um aldeamento.  
116 Fizeram parte desta junta comercial Frei Antônio da Estrela, Frei Leonardo de Jesus; Frei Francisco dos 

Santos, Frei Antônio Boaventura, Frei Antônio da Ilha, Frei Antônio da Ínsua.  
117 Regulamento para missionários de 1606 in WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no 

Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 74. Cópia também disponível no APR. 
118 Dominica in albis o mesmo que domingo em branco ou domingo de branco, é o primeiro domingo após a 

páscoa, onde se relembra a responsabilidade do batismo. Este costume vem da Antiguidade, quando aqueles que 

recebiam batismo na vigília pascal retornavam no domingo seguinte com as mesmas vestes brancas do dia do 

batismo sem nenhuma mancha, a fim de, mostrar que esse mesmo cuidado que se teve durante toda a semana em 

manter a roupa limpa, devemos ter com nossas almas após o batismo, para mantê-la pura e límpida até a 

apresentação ao senhor.  
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Na segunda parte “Modo como se hão de haver os religiosos nas doutrinas” por sua 

total importância iremos transcrever alguns excertos referentes às missões e missionários, 

como se segue:  

primeiramente dita, pela manhã clara, missa, como é costume por 

respeito dos trabalhos dos índios e ensinada a doutrina, tanja-se à escola. 

Todo o tempo que os moços nela estiverem estarão de feição que tenham 

medo e respeito a quem os ensina. E a doutrina, para que fique com mais 

autoridade e gravidade, se lhes dirá passeando pela igreja com o capelo na 

cabeça. E fazendo prática terá o língua119 um escobelhinho120 em o qual se 

sente. E passeando algumas vezes se tornará a seu lugar, por que já que é 

forma de pregação, é justo que se represente com gravidade enxertando os 

línguas com exemplos de Santos e fazendo-os esquecer de seus ritos 

gentílicos. 

Todo o tempo que os moços estão na escola esteja a porta ferrolhada; 

todo o mais esteja com chave para que quem vier tanja. E a porta da igreja, 

acabada a missa, em o tempo e que se faz doutrina se feche logo com chave 

a qual não se abrirá em outro tempo, sem particular licença do presidente121. 

 Nesta primeira parte a respeito do ensino da doutrina, podemos observar que existia 

um ritual a ser praticado pelo missionário, no ato de caminhar, de falar e agir. Todas as ações 

dos religiosos visavam à autoridade, pois acreditavam que pelo exemplo se conquistava o 

respeito dos índios. Além disso, existia a imposição do medo, para que aceitassem a doutrina 

cristã e nela se mantivesse, tendo como aliado os castigos para aqueles que não respeitassem o 

ensinamento: 

Não se deem palmatórias a índios já velhos principais porque os tais 

mais se castiguem com repreensão de palavras que com palmatoriadas de 

moços. Quando o caso for tal que haja mister castigos isto não há de ser 

menos que o tronco, ao qual não mandará algum língua índio ou índia, sem o 

consultar primeiro com o presidente. Nenhum religioso dê palmatoriada a 

mulher, mas havendo-as dar seja umas às outras, havendo respeito às velhas, 

às moças e meninas, mas havendo-as de dar seja umas às outras, havendo 

respeito às velhas, às moças e meninas. E se o que tem cuidado da escola for 

sóbrio em açoitar os moços advirta o presidente nisso122. 

 Mesmo que houvesse uma preocupação dos frades em respeitar os mais velhos e as 

mulheres, existia a prática das palmatórias, que muitas vezes acabavam sendo bastante 

severas, mesmo com as advertência para se ter cuidado em verificar como ocorreria a 

repreensão e os motivos que levaram a ela.  Mais à frente, veremos que algumas partes deste 

                                                           
119 Religioso interprete. 
120 Pequeno banco com vários assentos; pequeno banco para apoio dos pés. 
121 Regulamento para missionários de 1606 In: WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no 

Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 74. Cópia também disponível no APR. 
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Regulamento irá se repetir no Estatuto elaborado pela Província, mas essa questão dos 

castigos irá ser repensada, provavelmente por ter sido uma prática não aceita pelos índios.  

 Na sequência temos a preocupação da Província-mãe e da Custódia em fazer a 

separação entre índios e frades, para não se confundir o papel de cada um dentro das missões. 

Ficando determinado, que: 

Não se consistam índios nas celas dos frades, nem há para que os 

trazer dentro de casa, tirando três colonos para o serviço dela, estes os mais 

modestos e recolhidos, e quem presidir nunca diante deles repreenda os 

religiosos, porque os não fiquem tendo em menos conta. Acabada a doutrina, 

não se ponha o religioso língua à porta da igreja para mandar dali os índios; 

mas, mande-os vir à escola dos moços e aí negocie com eles. Não fale o 

religioso com índia só; mas, quando alguma se vier queixar, seja à portaria e 

tenha o língua-companheiro consigo123.  

 Segundo esse regulamento, cabia ao religioso a imposição da autoridade sobre os índios, 

não devendo abrir espaços para amizades ou algo semelhante, tendo-se um cuidado especial 

com as mulheres, para se evitar as difamações, fuxicos ou até mesmo um pecado maior124. Já 

em relação ao controle da vida cotidiana nos aldeamentos, era ordenado que os missionários: 

Visitem as aldeias como é costume, duas vezes na semana, para saberem dos 

enfermos que há nela e nenhum religioso ande só pela aldeia porque não se 

escandalizem os seculares; e visitarão as roças quando for tempo de plantar 

porque, se plantarem pouco, possam plantar mais porque não morram de 

fome125.  

 Não era costume que os frades morassem nas missões, como foi imposto nos tempos 

da Província. Podemos retirar esta afirmação, não apenas da citação a cima, mas do fato deste 

Regulamento não tocar em momento algo no assunto relacionado à vida dos religiosos nestes 

espaços. É certo, que nem todos os casos foram iguais e que alguns missionários passaram 

certo período de tempo em um único aldeamento. Mas, a grande maioria, precisou se 

deslocar, visitando as missões sobre sua responsabilidade, sendo, inclusive, uma das maiores 

preocupações o trabalho indígena, temendo a falta de mão de obra para atender as roças das 

missões.  

Persuadam aos índios a ajudar aos brancos, e em especial aqueles em 

cujas terras estão. E não se intrometam os religiosos em seus preços. E em 

todo rancho haverá um índio de mais entendimento que avise o língua de 

como se vive naquele rancho. 

                                                           
123 Regulamento para missionários de 1606 In: WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no 

Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 74. Cópia também disponível no APR. 
124 Idem. 
125 Idem. 
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 Não se deem os índios para trabalhar fora sem fazerem primeiro suas 

roças; e exortarem-nos a se confessarem muitas vezes no ano. Como entrar a 

septuagésima até a páscoa não deem para trabalhar mais que quando muito 

oito dias por respeito da doutrina e confissão.126 

 Como sabemos as missões, na sua grande maioria, foram erguidas em locais que 

oportunizasse o desenvolvimento da colonização. Sendo os índios aldeados importantes, tanto 

como força de trabalho disponível para os colonos, como para força militar. E como os 

religiosos, inseridos no padroado, precisavam de alguma forma atender as necessidades da 

Coroa Portuguesa, eram aconselhados a facilitaram o acesso dos colonos ao trabalho indígena, 

com cuidado de procurar saber as condições que os índios estavam submetidos no trabalho 

externo.  

Este regulamento foi base para as normas missionárias que surgiram após a fundação 

da Província do Brasil, preocupada desde seu primeiro Capítulo em recomendar a criação de 

estatuto próprio que definisse as regras a serem seguidas pelos religiosos pertencentes à casa 

brasileira. O estatuto é um compendio de leis que conformam com os estatutos gerais da 

Ordem seráfica, sendo de tempos em tempos atualizados. Então, durante o período em estudo 

podemos encontrar estatutos de datas diferentes, como os de 1683 e 1709, tal como aponta 

Maria Adelina Amorim.  

Trabalharemos com o Estatuto de 1709, devido não termos conseguido acesso ao 

anterior. Nele consta que foi “retirado de vários estatutos da ordem e acrescentado neles o 

mais útil e necessário à reforma desta província, feitos, ordenados e aceitos nos capítulos”127 

celebrados na Bahia em 1705 e em Sergipe do Conde em 1708. Sendo autorizado a ser 

impresso somente depois de ter passado pela censura de alguns frades da Ordem em Lisboa. 

Está organizado em 124 capítulos, que tratam de diversos assuntos relacionados à vida dos 

religiosos dentro e fora dos conventos, desde quem pode receber noviços até os frades 

incorrigíveis ou apostatas.  

O 28º capítulo intitulado “Das aldeias” trata do dever dos religiosos em instruir os 

índios na santa fé e nos bons costumes, assunto do nosso próximo tópico. Tendo também, 
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Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 74. Cópia também disponível no APR. 
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várias leis definidas em Definitórios128, como o de 22 de junho de 1739, “para o bom 

regimento das nossas missões e se tirarem os abusos que nelas estavam inveterados”129.  

1.4.1 – Administração e organização das missões e missionários 

 A atividade religiosa no Império Ultramarino Português, na sua grande maioria, foi 

delineada pela interferência da Coroa, como já falamos, através do Padroado Real, onde a 

Coroa possuía controle direto do clero, que dependia de Portugal economicamente e para se 

investia de suas funções. Cabia a Portugal erigir ou permitir a construção de igrejas, 

conventos, catedrais, eremitério e mosteiros; apresentar à sé os candidatos que achavam aptos 

ás funções eclesiásticas em suas possessões; e dar apoio financeiro aos religiosos, 

administrando as receitas eclesiásticas e as questões de jurisdições130.  

 Em outras palavras, toda decisão e administração da Igreja cabiam primeiramente à 

Coroa Portuguesa, que deliberava o assunto de acordo com o que lhe era conveniente. Por 

isso, as missões somente poderiam ser fundadas de acordo com a prévia autorização de 

Portugal, cabendo-lhe o financiamento da presença dos religiosos nos aldeamentos, deixando-

os presos aos mandos e desmandos da Coroa, que tinha interesse nessa condição devido à 

importância da conversão dos nativos para a ampliação de seu Império. Existia, assim, um 

apoio mútuo entre Igreja e Metrópole, mesmo que nem sempre de livre e boa vontade, pois ao 

mesmo tempo em que cabia ao Rei de Portugal tirar de sua Fazenda tudo o que fosse 

necessário para o sustento dos religiosos, cabia a estes atenderem e cumprirem os interesses 

reais.  

 Desta forma, mesmo os estatutos da Ordem franciscana definindo que cabia ao “irmão 

ministro escolhido pelos religiosos instruir os índios na santa fé e nos bons costumes, nunca 

se intrometendo em seus lucros e agências temporais, porque sua assistência é apenas para o 

espiritual”131, ficava difícil delimitar a ação dos religiosos diante dos vários assuntos da esfera 

das missões. Isso porque o missionário não era apenas um agente católico com único e 

exclusivo interesse de inserir os índios na religião, seu papel antes de tudo era alargar as 

fronteiras da conquista através da fé. Função realizada com presteza, diante do clero secular, 

terminando por assumir o controle espiritual e temporal sobre os índios reduzidos, a partir da 

                                                           
128 Reuniões entre os frades e seus superiores em que tratam sobre assuntos importantes referentes ao bom 

funcionamento da ordem e sua atuação. 
129 APR. Ata do Definitório da Ordem de São Francisco de Assis, 22/06/1739. 
130 Idem. 
131 APR. Estatuto da Província de Santo Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes 
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instituição do Regimento das Missões, em 1686, tornando-se responsável por toda a parte 

religiosa que cabe ao cristão, mas também pela gestão do trabalho indígena, bem como dar 

parte das dívidas, recibos e mais dependências das missões. Uma verdadeira contradição entre 

leis régias e o Estatuto dos menores, que proibia a interferência dos frades em questões 

temporais. Fato provavelmente observado pela Província, visto que anos depois, através da 

Ata do Definitório, de 1739, esta cláusula foi invalidada, ficando determinado que os 

religiosos fizessem repartição do recebido nas missões, de forma que os índios tivessem 

consciência e interesse nos “lucros das lavouras, passagem de gado e mais reditos das 

missões, em que os tais índios trabalham, não sendo cativos”132.  

 Esta mudança no regimento dos missionários aconteceu de acordo com as 

necessidades que os religiosos sentiram ao longo dos anos, perante a administração das 

missões. Se, inicialmente, quiseram concentrar a atividade dos religiosos na evangelização 

perceberam que esta não aconteceria sem sua prévia organização. Pois, segundo Frei Willeke, 

os frades acreditavam que os índios se preocupavam apenas com o presente, nunca pensavam 

no amanhã. Tendo os missionários uma preferência em distribuir, vigiar e dirigir o trabalho 

indígena133. 

Na mesma Ata de 1739, foi definido que os lucros de cada missão deveriam ser 

divididos em três partes: para o gasto com o culto divino e conserto da igreja; no sustento e 

vestuário dos religiosos; e para o gasto em roupa e remédios dos índios. Ressaltamos que não 

podemos deduzir que esta repartição era realizada de forma proporcional as necessidades ou 

não, pois, a Ata do Difinitório não deixou claro como ocorria. Sabemos, contudo, que era uma 

atividade elaborada com bastante cuidado e atenção, existindo uma hierarquia administrativa, 

que abordaremos mais a frente, a fim de evitar os abusos na administração dos aldeamentos, 

embora, nem sempre tenha sido possível evitar.  

Ainda na tentativa de impedir os danos que uma má administração das missões 

poderia causar, foi determinado que cada uma possuísse um livro particular para serem 

lançadas todas as alfaias, ou seja, todos os bens que lhes pertencessem. Sendo os missionários 

responsáveis por enviarem o inventário aos capítulos e congregações, que por sua vez deveria 

ser lançados no livro da Província134. O intuito era excluir os negligentes e premiar os 

cuidadosos, para que o patrimônio dos aldeamentos não fosse em hipótese nenhuma 

                                                           
132 APR. Ata do Definitório da Ordem de São Francisco de Assis, 22/06/1739.  
133 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1974. p. 100. 
134 APR. Ata do Definitório da Ordem de São Francisco de Assis, 22/06/1739. 
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diminuído, apenas acrescido135, como podemos ver no único Livro de Alfaias, até o momento 

encontrado, de 1739, onde constam tudo o que pertencia a cada missão, naquele ano, sendo 

descrito também, o que foi acrescido pelos religiosos, informando os nomes e bens deixados, 

que analisaremos em momento oportuno. Ficava determinado também que, ao entregarem a 

missão a seu sucessor não poderiam nada retirar dela, que não fosse particular seu, nem 

desmantelar sua roças, caso contrário não gozaria de privilégio algum concedido a 

missionário, antes seria “privado de voz ativa e passiva pelos três anos seguintes”136. A sorte 

de termos encontrado ao menos um Livro de Alfaias, não se repete para os livros de 

batizados, casamentos e de óbitos, que deveriam existir em cada missão e constantemente 

atualizados pelos missionários, onde eram obrigados, também, a fazer rol da desobriga137 

todos os anos de seus índios, declarando os que são de confissão e os que são de comunhão.  

Nem todos os frades seguiram à risca as obrigações e deveres como se mandava nos 

Estatutos, mas visando controlar as contravenções, a Província previa uma administração 

hierárquica, em que os missionários precisavam dar conta aos seus superiores. Ocorria da 

seguinte forma: nas missões atuavam dois religiosos, um principal138 e um companheiro, 

sendo este último responsável por ajudar nas atividades diárias, devendo reconhecer “no 

missionário a superioridade para o respeito, como para não sair da missão sem seu 

beneplácito”139. A este religioso cabia o direito de fazer uso dos serviços de um ou dois 

rapazes índios, escolhidos e instruídos pelo superior, que não fariam serviço na missão, salvo 

quando o companheiro não precisasse dele.  

Presidente e companheiro eram “súbditos dos prelados das casas vizinhas às 

missões”140, ou seja, estavam sob a fiscalização dos guardiões dos conventos mais próximos, 

que, achando conveniente à Ordem trocar algum religioso de missão, o poderia fazer avisando 

ao Ministro Geral o motivo. Além disso, os missionários contavam com a figura do 

Comissário Visitador, responsável pelas visitas frequentes aos aldeamentos para verificar a 

organização e administração dos frades, relatando os abusivos e excessivos, sendo obrigado a 

remetê-los aos conventos, onde seriam privados do ofício e sujeitos ao castigo dado pelo 

                                                           
135 APR. Ata do Definitório da Ordem de São Francisco de Assis, 22/06/1739. 
136 Idem. 
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óbitos.  
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140 APR. Estatuto da Província de Santo Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes 
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prelado maior da Ordem. Todas as atividades dentro das missões deveriam ser relatadas a este 

Visitador, para que, em caso de consulta em capítulo ou em outras decisões, estivesse tudo 

registrado, inclusive para que outros, ao tomarem a presidência da missão, ficassem avisados 

do que era prática tanto dos religiosos, quanto dos índios.  

Os missionários eram proibidos de saírem das missões, diferentemente do período da 

Custódia, com exceção em caso de precisa necessidade, apenas em distância de três léguas: 

“Importando-lhe ir mais longe, nunca o poderão fazer sem licença do seu guardião em o seu 

distrito. E para fora dele nunca sem licença de quem lha puder dar”141. A distância e o local 

que os aldeamentos eram erigidos tornava difícil a locomoção dos religiosos, principalmente 

por muitos terem idade avançada, mas nada que impedisse a circulação dos frades, tanto que o 

Definitório ressaltou a necessidade dos religiosos morarem nas missões enquanto pároco, 

ficando proibidos de saírem e deixarem os índios sem missa.  

A circulação dos frades pode ser facilmente comprovada através do levantamento dos 

missionários que atuaram na Província entre os anos de 1679 e 1863, encontrado no Arquivo 

Provincial do Recife, segundo o qual atuaram aproximadamente 185 religiosos, muitos dos 

quais estiveram em mais de uma missão. Como exemplo temos, Frei Pantaleão de 

Porciúncula que esteve em Coripós em 1712 e em Unhunhum em 1717, ou Frei Manuel da 

Madre de Deus Sampaio que missionou em Saí em 1722, Massacará em 1727 e Juazeiro antes 

de 1735142. Essa troca de missões acontecia esporadicamente, tanto por conveniência da 

ordem a fim de não deixar um religioso em uma mesma missão por longos anos, mas também 

por motivos diversos, sobretudo pela necessidade de missionários para atuarem nos 

aldeamentos, onde eram utilizados os experientes que tivessem disposição para tal atividade.  

O sustento destes frades vinha dos conventos próximos, como do que era plantado 

pelos índios nas missões, tendo, também, o direito de receberem uma côngrua de dez mil réis 

da Fazenda Real, como ficou determinado em carta régia de 17 de abril de 1702: 

Governador e Capitão Geral do Estado do Brasil. Eu El Rey vos envio muito 

saudar. O Provincial dos Capuchos de Santo Antônio Frey Joseph de Santa 

Catharina me fez presente que os seis religiosos tinham muitas aldeias no 

sertão deste Estado sem a côngrua de dez mil reis que se da aos outros 
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Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
142 Lista contendo o nome dos frades e as missões que atuaram foi publicado por: WILLEKE, Frei Venâncio. 

Missões e Missionários da Província de Santo Antônio. Revista de História da Universidade de São Paulo. Nº 

111. 1977. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/75516>. Acesso em: 31/05/2015. 
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religiosos, por conta da minha fazenda. E porque assistindo-as com fruto 

espiritual das almas, e sendo pobres, é razão que tenham algum subsídio 

temporal que os ajude neste trabalho: sou servido de vos ordenar que na 

forma que tenho procedido para com os mais que tem a seu cargo as aldeias 

do sertão, lhe faças dar a dita côngrua de dez mil réis143.  

 Nas situações que os missionários pudessem ter alguma ordinária144, poderiam 

escolher cobrá-las ou despendê-las pelas mãos do sindico145, tanto do convento que é súbdito, 

como através dos síndicos dos conventos de Recife ou da Bahia, “de que darão conta o irmão 

ministro nas visitas, e das alfaias que tem nas aldeias por rol, para nas mudanças se 

entregarem aos religiosos, que lhes sucederem”146. Era-lhes proibido dizerem missa em casa 

de particulares, salvo para darem viático147 a algum enfermo, precedendo licença do pároco da 

região, ou receberam dinheiro por esmola do sermão que viessem a fazer os frades pregadores 

assistidos nas missões em tempos de festas.  

Em relação aos sacramentos, o Estatuto e Definitório, deixavam claro que deveriam 

ser seguidos pelos índios com a administração dos religiosos. Os casamentos não eram 

permitidos fora da missão, exceto no caso que alguma “índia ou mameluca se siga uma tão 

grande fortuna de estado, que pareça injustiça privá-la daquele melhoramento, sobre o que 

consultará primeiro o comissário visitador ou ao prelado maior, sem cuja aprovação não 

ajudará o casamento”148. Existia na verdade, uma maleabilidade no regulamento que 

permitiam aos religiosos agirem da forma que mais conviesse, em relação a esta situação, 

pois, casamentos de índias com português foram muitas vezes permitidos para se fazer 

alianças que lhes ajudariam a manter o bom funcionamento do aldeamento. Os frades também 

foram aconselhados em não castigarem os índios “rebeldes, viciosos e remissivos na doutrina 

                                                           
143 APR. Cópia da carta sobre a côngrua que S. M. manda dar aos missionários de S. Francisco que assistem nas 

aldeias deste Estado de 17/04/1702. Original: Arquivo Público do Estado da Bahia. Ordens régias, vol. 14, n. 70. 
144 Ordenado que se dá de mantimentos pela prestação de determinado serviço. In BLUTEAU, Raphael. 

Vocabulário português e latino. Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1728. p. 108. Disponível 

em: http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/ordin%C3%A1ria. Acesso em: 21/07/2015. 
145 “Qualquer atividade que tivesse alguma conotação com aspectos pecuniários ou de propriedade era da alçada 

do síndico do convento, pessoa secular com funções de procurador do sumo Pontífice, nomeado por autoridade 

apostólica. A ele competia receber as esmolas, viáticos e ordinárias, e proceder aos pagamentos inerentes às 

despesas do sustento e vestuário dos religiosos, deslocações dos mesmos, obras nos conventos, hospícios e 

igrejas, bem como qualquer outra ação que implicasse o uso de dinheiro, tal como compra de livros, alfaias 

religiosas e parâmetros litúrgicos” In: AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Maranhão e Grão-Pará. 

Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa – Universidade de Lisboa/Centro de Estudos de História 

Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005. p. 140. 
146 APR. Estatuto da Província de Santo Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes 

Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
147Sacramento da comunhão eucarística ministrado àqueles que estão impossibilitados de sair ou aos 

moribundos. 
148APR. Ata do Definitório da Ordem de São Francisco de Assis, 22/06/1739. 
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cristã, frequência dos ofícios divinos e mais sacramentos da Igreja e bons costumes”149, 

contrariando ao que indicava o Regulamento para Missionários, de 1606, onde os castigos 

eram costume comum durante o período da Custódia. Desta forma, visando retirar dos 

religiosos a culpa pelos severos castigos, ordenava-se que dessem parte ao capitão ou 

principal da aldeia, para que pudesse castigar os ditos índios segundo seus costumes.  

 Como podemos observar, a administração das missões requeria não apenas zelo pela 

religião e seus sacramentos, mas, capacidade de gestão e organização frente a todas as 

obrigações que a atividade impunha. Desta forma, a escolha dos missionários era minuciosa, 

sendo preciso ter espírito assistencialista e praticar os bons costumes cotidianamente, além de 

perseverança para não desistir diante das múltiplas dificuldades que se deparava no caminho 

da conversão. A vida nas missões não era fácil devido aos constantes conflitos que acabavam 

por entrar com os colonos da redondeza do aldeamento ou até mesmo com os índios, que 

muitas vezes não aceitavam os ditames dos frades. Porém, a prática da catequese 

inegavelmente funcionou para muitos, embora, não como esperado, precisando uma 

adaptação dos frades à realidade encontrada. Para Gilberto Freyre os franciscanos, ao menos 

em teoria, eram os missionários ideais para o indígena brasileiro, por naturalmente estarem 

ligados mais as atividades manuais do que a intelectualidade: “os franciscanos preocuparam-

se acima de tudo em fazer dos índios artífices e técnicos, evitando sobrecarregá-los do 

exercício mental”150. Contudo, não constituía essa “natureza” franciscana o ideal esperado 

para o bom desempenho da missionação, até mesmo porque, nem todos os frades professos na 

Ordem tinham realmente esta habilidade, sendo as condições enumeradas por Frei Willeke, 

mais próximas à realidade do que se esperava de um missionário. Eram elas: “1) suficiente 

conhecimento da língua da tribo; 2) amor aos filhos das selvas; 3) desprendimento dos bens 

terrenos; 4) firmeza na virtude da castidade”151. Apesar de nem sempre os missionários terem 

cumprido todos esses requisitos.  

  Para aqueles escolhidos, que viessem atuar entre os índios, existiam benefícios, para 

além do espiritual. Após, ao menos, três anos de atividade missionária poderia ser indicado 

para o cargo de guardião de convento, como está determinado pelas Atas do Capítulo Geral 

celebrado em Roma, no ano de 1700. Porém, não poderia gozar desse privilégio o frade que 
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Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
150 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal. 51ª Ed. Ver. São Paulo: Global, 2006. p. 214.  
151 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. p. 98. 
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não tivesse feito primeiro uma presidência e dezoito anos de hábito. Desta forma, o religioso 

que fosse para as missões sem atender essas condições, após os três anos de atuação receberia 

o privilégio de presidente no lugar de guardião. E, no caso do religioso ser tirado da missão 

por seu mal procedimento, não tornaria a ser leito presidente de missão alguma, porque era 

logo inabilitado a tal eleição. Estava também determinado, que os frades pregadores não 

podiam ser eleitos em presidente de missão, “salvo for tão incapaz de pregar, que queira 

renunciar a patente, e renunciando-a, poderá então ser eleito em presidente de aldeia”152.  

  Todos esses pontos levantados sobre a administração das missões e dos religiosos 

formam o que podemos considerar de método missionário franciscano. Um meio encontrado 

pela Ordem para manter a igualdade nas missões, em relação à atuação dos frades. 

Salientamos que estes eram espaços onde as múltiplas culturas se congregavam, visto que 

índios de etnias diferentes acabavam por habitarem um mesmo aldeamento. Desta forma, 

mesmo que os franciscanos tivessem regulamentos que definissem suas ações, em muitas 

ocasiões necessitaram adaptar sua forma de atuação para conseguir chegar até os índios. 

Tendo a missionação ocorrido muitas vezes, devido à constante observação, por parte dos 

frades, dos melhores meios pelos quais se conseguia a atenção e o respeito dos índios, 

utilizando da força bruta à doação de privilégios e presentes, agindo da forma que mais 

conviesse, respeitando os limites de cada situação. Sendo assim, para além da existência de 

um regimento para os missionários, o que acabou ditando a forma de atuação destes religiosos 

foi a prática, embora procurassem respeitar os princípios básicos posto pela Província. 

 

 

 

                                                           
152APR. Estatuto da Província de Santo Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes 

Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

A colonização dos sertões pernambucanos e a expansão da atividade missionária 

franciscana 

 

Se toda colonização implica em domínio territorial, na maioria das vezes impulsionada 

pelos atrativos econômicos ou mitos simbólicos que alimenta uma mitologia geográfica153, 

desbravar e apropriar novas terras torna-se, assim, um componente intrínseco do processo 

colonizador. Povos de diferentes nacionalidades adentraram em espaços desconhecidos, de 

difícil acesso, em busca de terras abundantes ou dotadas de “recursos mágicos (como a “fonte 

da juventude”), mas principalmente aspirava-se encontrar riquezas à flor do chão, tesouros 

prontos para serem apropriados”154.  

Os portugueses, típico “aventureiro155”, ignoraram as fronteiras e transformaram os 

obstáculos em trampolim, vivendo dos “espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos 

horizontes distantes”156. Tipo ideal para a conquista dos trópicos, que exigia a audácia dos 

gestos e feitos, diferente do “Trabalhador”, que planta e espera a colheita, em passos lentos, 

persistentes e poucos compensadores.  Conquanto seja inegável a existência de um sem a 

coexistência do outro fora do plano das ideais, pois mesmo em graus diferentes de 

contribuições, ambos fazem parte de uma combinação de conceitos, sem os quais não existiria 

o português aventureiro, desbravador e colonizador que adentraram cada vez mais em 

território desconhecido157. Tal como os “sertões” de Pernambuco, região do imaginário 

colonial, conhecida pelas possibilidades, onde se buscava as riquezas rápidas, prontas e não as 

que custavam dispendiosos trabalhos. 

A palavra “Sertão”, empregada pelos portugueses desde o século XIV para denominar 

todas as áreas situadas dentro de Portugal, mas distante de Lisboa158, foi utilizada no Brasil 

                                                           
153 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. 2ºd. São Paulo: Annablume, 2005. 
154 Idem. p. 69. 
155 Termo retirado de Sergio Buarque de Holanda quando afirma, em Raízes do Brasil, a existência de dois 

princípios que regulam a atividade do homem na vida coletiva, que se encarnam no tipo aventureiro e 

trabalhador. O primeiro “ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a ele em generosa amplitude e, onde 

quer que se erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos”. Já o segundo, “é aquele que enxerga primeiro a 

dificuldade a vencer. Não o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco compensador e persistente, que, no 

entanto, mede todas as possibilidades de esperdícios e sabe tirar o máximo proveito do insignificante, tem 

sentido bem nítido para ele”.  In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das 

letras, 1995. 
156 Idem. p. 44. 
157 Idem. 
158 AMADO, Janaina. Sertão, Sertão, Nação. Revista Ponto de Vista, Rio de janeiro, Vol. 8, n. 15, 1995. p. 147. 
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em referência não ao conjunto das características físicas e climáticas da região como hoje em 

dia, mas a todo espaço não devassado, sobre domínio da natureza ou dos naturais, que 

funcionavam como estoque de apropriações futuras159. Ou seja, um espaço por se “conhecer, 

conquistar e colonizar”160, embora assuma definições e percepções distintas, de acordo com as 

dimensões simbólicas e culturais que assumi a partir das práticas dos sujeitos.  

Antes de ser um espaço português, do aventureiro e do colonizador, os “sertões” foram 

vividos e experienciados pelos povos indígenas. Considerado como “País dos Tapuias”, uma 

circunscrição livre do domínio português e permitida para alguns “brancos acompadrados”161, 

nele predominava o domínio indígena, os quais eram em tão grande quantidade que o bispo de 

Pernambuco, D. Frei Francisco de Lima, ao visitar o bispado em 1701, Registrou seu espanto: 

“porém, só 600 léguas de nascente a poente têm alguns habitantes brancos, e as mais terras 

ainda se não descobriram, e são habitadas de nações de gentios em tanta multidão, que podem 

competir no número com as folhas das árvores”162. 

Tratava-se de um espaço móvel e fluído, que deve ser compreendido “não por meros 

fatores geográficos, mas pelos históricos e sociais relativos à conquista e à colonização”163. 

Constituído de visões múltiplas que se complementam: desconhecido, isolado, perigoso, 

indígena, da barbárie164, mas também das oportunidades de enriquecimento, status ou 

conquista de novas almas cristãs. Enquanto para os índios, povos nativos dos sertões, era 

espaço de morada, de subsistência e cultura.  

Esse era um conjunto de elementos que constituem ideias de sertões diversificadas, 

bem oposta àquela de lugar vago de pessoas, onde nada acontecia. Era um espaço de conexão 

do mundo ultramarino, que “guardavam singularidade múltiplas, trânsitos e mobilidades e, 

assim como as cidades coloniais, abrigaram movimentos de pessoas e de produtos das mais 

                                                           
159 O geógrafo Robert Moraes denomina esses espaços como fundos territoriais, um espaço não explorado, 

reservado para futuramente serem colonizados e disponíveis para a extração de riquezas. Mais Informações ver: 

MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. 2ºd. São Paulo: Annablume, 2005. 
160FERRAZ, Maria do Socorro; BARBOSA, Bartira Ferraz. Sertão: Fronteira do Medo. Recife: Editora UFPE, 

2015. p. 20. 
161 GALINDO, Marcos. Governo das Almas: a expansão colonial no país dos tapuias (1651-1798). 2004. Tese 

(PhD em História). Universidade de Leiden, Amsterdam. p. 14.  
162 Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. Francisco de Lima, realizado por seu procurador 

Dr. Manoel Banha Quaresma e datado de julho de 1701.  
163 FERRAZ, Maria do Socorro; BARBOSA, Bartira Ferraz. Sertão: Fronteira do Medo. Recife: Editora UFPE, 

2015. p. 20 
164 AMADO, Janaina. Sertão, Sertão, Nação. Revista Ponto de Vista, Rio de janeiro, Vol. 8, n. 15, 1995, p. 148-

149. 
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diferentes partes do Império ultramarino português, tal, como se verificara nas áreas 

urbanas”165. 

As entradas de exploração, reconhecimento e povoação em Pernambuco, foram 

sucessivas e importantes para a concretização da colonização, mas principalmente para o 

deslocamento de um fluxo populacional nos sertões da capitania, que a fez viva e móvel para 

além da região litorânea. Como exemplo, podemos citar a expedição ao São Francisco, 

realizada por Francisco Barbosa da Silva e Diogo de Castro, em 1560. O primeiro “seguiu por 

mar, em um caravelão, entrou no São Francisco, e em ponto combinado aguardou a chegada 

do seu companheiro, que partira por terra, com um terço de setenta homens bem armados”166, 

que ao longo do percurso não escaparam dos índios não aliados167, mas contribuiu para abrir 

novos caminhos.  

A presença indígena dificultou a entrada portuguesa na região interiorana do Brasil, 

mas não impossibilitou. Pelo contrário, muitos dos seus antigos caminhos foram utilizados 

pelos “conquistadores”, já que se tratavam das melhores vias para conectar o litoral ao sertão. 

Caminhos de passagens por onde percorriam mercadores, criadores de gado, viajantes, 

indígenas e missionários, cada vez mais frequentes nesses espaços à medida que a 

colonização efetuada por Portugal avançava.  

Esse avanço ocorreu principalmente a partir do século XVII, quando alguns fatores 

foram determinantes para esse processo. Uma deles foi a pecuária que não mais podia ser 

realizada na zona da mata de Pernambuco, devido à incompatibilidade com o crescimento da 

lavoura açucareira168. Aquela foi levada para regiões afastadas como uma atividade 

secundária dos engenhos, mas essencial à economia e à colonização portuguesa, tornando os 

currais gado parte integrante do cenário sertanejo, os quais chegaram a alcançar, segundo 

Antonil, um total de 800 nas partes pernambucanas169.  

                                                           
165 IVO, Isnara Pereira. Homens de caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da América 

portuguesa. Século XVIII. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2012. p. 33.  
166 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 8º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 475.  
167 Pereira da Costa, citando Frei Vicente de Salvador, fala que a tropa de Diogo de Castro chegando às Alagoas, 

encontrou alguns franceses, vindos de uma nau francesa atracada próximo ao rio São Miguel, comercializando 

com índios. Resultando na morte dos franceses; na dispersão dos índios pelo mato; e  infortúnios para os 

soldados de Diogo Castro, que se desgastaram antes mesmo de chegar no destino planejado, onde também 

encontraram outros problemas pelo caminho.  
168 MEDEIROS. Maria do Céu. Igreja e dominação no Brasil escravista: o caso dos oratorianos de Pernambuco 

(1659-1830). João Pessoa: Idéia, 1993. 
169 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1982. 
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A presença holandesa foi outro fator importante que empurrou para o interior, negros, 

índios e portugueses170 buscando se defender da ameaça dos invasores e que teve como 

consequência direta a fixação dessa gente em grande parte dos interiores de Pernambuco, 

pois, muitos solicitaram da Coroa a doação das terras que haviam ocupado nos anos do 

governo holandês, além, de mercês por terem participado da expulsão do inimigo. E, como 

era também interesse da própria metrópole proteger suas terras de outras possíveis invasões, 

era necessário ocupar cada vez mais os espaços que lhes fugiam administrativamente antes 

que outros o fizessem. Aqui, Portugal encontrou grande problema na presença dos povos que 

habitavam a região, sendo as sucessivas tentativas de submissão desses indígenas e a política 

de aliança de suma importância na concretização desse feito.  

Pressupomos ser a política colonizadora mais “prudente” àquela que garantiu 

a permanência dos núcleos portugueses, já produtivos, o que significa dizer: 

criou um espaço de proteção ao núcleo produtor de açúcar, apoiou-se em 

tribos indígenas aliadas, fez guerra e escravizou as inimigas, portanto, 

“limpou” o território e ocupou-o com gado e com agricultura de 

subsistência171. 

 As entradas ao sertão contra etnias indígenas tinham dois objetivos: trazê-los para o 

lado dos portugueses ou escravizá-los, sendo esta última bastante lucrativa para os colonos, 

que buscavam as riquezas fáceis. Para Stuart B. Schwartz172 o desenvolvimento dos engenhos 

e dos núcleos coloniais brasileiros demandaram abastecimento de mão de obra e alimentos, 

levando aos portugueses experimentarem novos sistemas de labor. O apresamento e 

escravidão indígena foram comuns no período colonial, mesmo com a existência das leis de 

liberdades indígenas, elaboradas em 1570, 1595, 1605 e posteriormente 1609 e 1611. Tendo o 

monarca Dom Phelipe recordado em 10 de setembro de 1611 as maneiras impróprias que se 

capturavam os índios nas partes do Brasil: 

Informado dos modos ilícitos com que nas partes do Brasil se cativa os 

gentios delas, e dos grandes inconvenientes que disto resultavam, 

mandou por uma lei feita em Évora a 20 de março de 1570, que se não 

pudessem cativar por maneira alguma, salvo aqueles que fossem tomados 

em guerra justa, que se fizesse com sua licença, ou do governador das 

ditas partes, e os que salteassem os portugueses, e outros gentios para os 

comerem173. 

                                                           
170 BARBOSA, Bartira Ferras. Paranambuco: pode e herança indígena. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 

2007. p. 111. 
171 Idem. 
172 SCHWARTZ, S. B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. 
173 APR. Lei de proteção aos índios do Brasil, 10/09/1611.  
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 Desta forma, a escravidão indígena apenas era permitida através das chamadas guerras 

justas, uma via oficial de ter a posse sobre os nativos, já que eram considerados livres 

conforme a dita lei. Porém, Luiz Felipe de Alencastro nos lembra que “na segunda metade do 

século XVII, os jesuítas da Amazônia englobaram os “resgates” e “cativeiros” numa só 

categoria que abria a via à escravidão”174. Diferentemente dos cativeiros, em que os índios 

eram feitos cativos por essas guerras justas, os resgates consistiram na troca de índios 

prisioneiros de outras tribos indígenas por mercadorias, sendo o índio resgatado tornado 

cativo por no máximo dez anos. Uma terceira forma de apropriação indígena era através dos 

descimentos, que eram os deslocamentos forçados dos índios para as proximidades dos 

enclaves europeus, muito utilizado pelos religiosos para a construção dos aldeamentos 

missionários. 

 Nas entradas contra os nativos, os religiosos normalmente seguiam à frente, a fim de 

torná-los súditos do Rei de Portugal através do cristianismo. Nos documentos franciscanos da 

Província de Santo Antônio do Brasil, encontramos certidões dos serviços prestados pelos 

frades menores, em que, entre outras atividades, está a presença dos frades nas entradas. 

Como a ocorrida em 24 de setembro de 1674 quando Frei Thomé de Jesus, Frei João de Santa 

Catharina e Frei Pedro de São Thomaz, acompanharam o Capitão de Infantaria Francisco Dias 

Davilla, por ordem do governador Dom Pedro de São Thomaz, ao Rio São Francisco na parte 

de Pernambuco até o Riacho Pajeú, para reduzir os índios de nação Guaguas175. Segundo o 

dito Capitão, os três franciscanos:  

assistiram no arraial em que estive de fronteira ao Bárbaro, com toda a 

caridade, administrando os sacramentos e tendo muito cuidado com os 

doentes, que no dito arraial se achavam, obrando tudo com muita virtude, e 

caridade; e sucedendo sair o Sargento mor Domingos Rodrigues de Carvalho 

com 60 homens em seguimento do bárbaro por termos certa notícia que 

queriam dar no nosso arraial, e topando com os ditos bárbaros, fez o Padre. 

Fr. João de Santa Catharina todo o possível para reduzi-los a paz; mandando 

para isso admoestar por línguas, que os queria admitir a nossa Santa fé 

Católica, e os fariam vassalos de Sua Majestade, o que eles rejeitaram tudo, 

e pelejaram com a nossa gente176.  

 A ida dos frades à frente das entradas simbolizava o que deveria ser propósito primeiro 

da colonização portuguesa, a propagação da fé cristã. Mas os interesses pessoais dos colonos 

e autoridades locais acabaram por se sobressair nessas armadas coloniais. A família 

                                                           
174 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000.  
175 APEJE. Cópia de vários documentos que tratam dos serviços prestados pelos religiosos da Província de Santo 

Antônio do Brasil, fundo franciscano, documento 1a de 24/07/1674. Original, APR, V. 2, Tomo 3, nº 41.  
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Davilla177, cujo citado Capitão Francisco Dias Davilla pertencia, foi proprietária de grande 

extensão de terra da Bahia até a fronteira com o Piauí, abrangendo assim a região do São 

Francisco pernambucano, o que a tornou maior interessada na pacificação indígena, tanto para 

usufruir das terras habitadas por essa gente, como de seu trabalho. Motivos que fizeram essa 

família solicitar missões nas proximidades de suas propriedades, o que falaremos mais 

adiante. Porém, vale aqui ressaltar que da entrada referida, conforme consta na certidão, 50 

índios foram mortos e muitos outros feitos prisioneiros por guerra justa. 

 Nesta mesma certidão foi registrado que outras aldeias, ao saberem do episódio, se 

rebelaram, matando “100 almas entre brancos e negros, e feito grande estrago aos currais”178. 

Dessa forma, o Capitão Francisco Dias Davilla aproveitou para “socorrer”, como afirma, 

dando de encontro com os índios na parte da Bahia e em Pernambuco, fazendo deles 624 

almas prisioneiras. Do episódio, pode-se inferir que mesmo sendo difícil as investidas sertão 

adentro, devido à aspereza do caminho, tornava-se lucrativa à medida que os índios 

prisioneiros eram transformados em escravos. 

 Nestas e noutras entradas contra índios, e mesmo contra os negros quilombolas dos 

Palmares, consta a presença franciscana, como apontam as várias certidões de serviços 

prestados pelos mesmos179. Essas atividades demonstram a relação entre a Cruz e a Espada, 

aludida na historiografia180, de mútuo apoio entre Igreja e Estado como meio de fortalecer o 

processo de colonização, onde as partes possuem papel definido e importante na conquista ou 

repressão dos sujeitos, ambas instituições da Metrópole portuguesa, conforme Frei Willeke: 

“a cruz e a espada andavam geralmente inseparáveis porque se reputava um serviço de Deus, 

inspirado pelo grande amor da fé”181. Essa atuação conjunta estava amparada desde 1410 com 

a bula Eximiae devotionis affectus, que permitia aos religiosos regulares e seculares a 

presença ativa nas guerras, desde que “não matassem ou mutilassem inimigo algum, mas tão 

somente se limitasse a animar e exortar as tropas, a cuja frente andavam”182. Ou seja, tinha-se 

a colonização além-mar como expansão da fé cristã, cabendo aos religiosos dar suporte aos 

                                                           
177 Optamos por transcrever o sobrenome Davilla de acordo como aparece no documento citado, mas 

encontramos em referência a mesma Família o sobrenome escrito como D’avilla ou de Ávila.   
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soldados da Coroa, indo de frente às armadas como via primeira de alcançar a conversão dos 

povos conquistados e animar os soldados lembrando-os do propósito maior da batalha.  

Entre a Cruz e a Espada, as relações e objetivos sempre foram bem definidas, tendo as 

ordens religiosas, que se fixaram na América, o papel de aumentar a religião católica e dilatar 

a doutrina cristã nas conquistas. Fato que pareceu terem as ordens se esquecido no século 

XVII, já que se afastaram da atividade missionária durante muito tempo, e que resultou em 

várias reclamações da Coroa nas cartas régias, como na de 15 de março de 1687, onde o 

monarca se queixava que os frades agiam com pouco zelo, descuido e não se preocupavam 

com as atividades primeiras para as quais foram incumbidos, quando das suas fundações: 

“que é o bem espiritual das almas na propagação da nossa Santa Fé e conversão da 

gentilidade”183. Reclamava ainda que se embaraçavam e divertiam “noutros interesses 

profanos com que vem a causar escândalos aqueles que haviam de darem exemplo”184. 

Segundo as reclamações da Coroa os religiosos não davam o devido exemplo à gente 

da terra, não sendo capaz de reprimir os vícios e maus costumes. Desse modo, El Rey, 

objetivava que “o fruto da ceara de Cristo cresça e se aumentem, deitando novas raízes nos 

corações dos gentios”185, e por isso ordenou que os prelados das ordens que não tivessem zelo 

e fervor na conversão dos índios fossem notificados, devendo aqueles religiosos que não 

trabalhassem para aquele objetivo serem retirados da conquista e seus coventos doados a outra 

ordem que se empenhasse melhor nos serviços de deus e na atividade missionária.  

O objetivo era claro: fazer os religiosos trabalharem na propagação da fé, a fim de 

trazer os índios para perto dos portugueses, com o pretexto de civilidade e espiritualidade. O 

fato é que muitas ordens, como demonstrado na carta régia, não tinham a missionação como 

principal tarefa em meados dos seiscentos, assim como os franciscanos, embora não faltasse 

gente para catequizar. Essa pressão da Coroa pode ser observada em vários outros alvarás e 

cartas, mostrando a importância dessa atividade para o desenvolvimento e expansão da 

colonização, um dos mecanismos utilizados por Portugal para o avanço sobre terras a serem 

conquistas, os fundos territoriais186.  

                                                           
183 APR. Carta régia inculcando às ordens religiosas a catequese dos índios, de 15/03/1687. Original, Torre do 
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 Porém, observar o enlace da Metrópole com a Igreja apenas pela ótica em que a 

religião estava para atender aos interesses régios, torna-se um tanto simplista. Pois, antes de 

um simples instrumento de colonização, a Igreja ganhava importância pela crença de que tê-la 

próximo significaria bons resultados. A religião assumiu importância tão significativa neste 

período, que estava presente em todos os aspectos da vida de uma pessoa e em todos os 

âmbitos da sociedade, seja espiritual, político ou econômico. O egocentrismo europeu levou 

os frades acreditarem na vital importância de sua religião diante daqueles considerados por 

eles como selvagens, por não terem os mesmo hábitos e crenças. Quando se colocavam à 

frente das armadas visualizavam os benefícios possíveis de serem obtidos, como a propagação 

do catolicismo e o desenvolvimento de suas instituições. Por isso, era mais viável à Igreja 

converter os índios antes que fossem barbaramente atacados, mortos ou presos pelos soldados 

da Coroa, o que levou a presença dos religiosos a frente das entradas, pois, escravizados ou 

mortos não conheceriam Deus e muitos menos a Igreja. Era na verdade, um misto entre os 

interesses espirituais e materiais, ambos não se desligavam devido ao meandro que os 

separavam serem praticamente inexistentes, visto a religião ser uma criação humana, repleta 

de interesses. 

 Se por um lado, muitos religiosos, através da atividade missionária, contribuíram para 

salvar vidas indígenas, os resguardando sob sua tutela nos espaços das missões, por outro, 

contribuíram para apagar ou miscigenar culturas, ressaltando que nem sempre esse contato foi 

amistoso ou aceito pelos índios. Não estamos aqui levantando bandeiras de defesa ou 

condenação dos franciscanos e de qualquer outra ordem, mas tentando entender a atuação 

destes pelas várias ópticas possíveis, pois, foi em meio a uma gama de interesses que a 

missionação indígena e a colonização dos sertões em Pernambuco foram efetivadas, 

mostrando, que uma foi essencial para a concretização da outra e vice-versa.  

2.1 - Caminhos da colonização pernambucana 

A pecuária, em Pernambuco, foi de fundamental importância para a conexão entre 

litoral e sertão, abrindo passagens para o transporte dos animais, que eram enviados para 

Recife, Olinda e suas vilas, desde o Rio São Francisco até o Rio Grande. O gado vacum 

facilmente se adaptou às condições dos sertões, devido a dispensa da proximidade com a 

praia, necessidade diminuta de pessoal para sua criação, além de fornecer alimento e servir de 
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tração para os engenhos de açúcar187. Foi tão rápido o desenvolvimento da pecuária que, em 

Pernambuco, os currais passaram o número dos 800 e os animais dos 800 mil188. A grande 

maioria desses currais foi instalada às margens do Rio São Francisco, que limitava 

Pernambuco com a Bahia. Assim, à medida que a economia crescia foi preciso a abertura de 

novas rotas para o deslocamento destes animais, muitas das quais foram possibilitadas devido 

ao conhecimento indígena, pois, antes de serem rotas comerciais portuguesas, foram 

caminhos de passagens indígenas, que percorriam do litoral ao São Francisco desde muito 

antes da chegada dos portugueses ao Brasil. 

Podemos, então, dizer que a pecuária acompanhou o percurso do São Francisco, assim 

como a colonização o dos currais de gado, sendo muitas vilas originadas das fazendas, que 

exerceram grande influência ao seu entorno. No entanto, Capistrano de Abreu afirma terem os 

pernambucanos pouco se preocupado com a colonização de seu interior, pois, até a “segunda 

metade do século XVIII não se penetrava no Recife, [isto é, em Pernambuco] além de 

Bezerros, a quinze léguas para o interior; o que ficava além entendia-se com a Bahia”189. Para 

esse historiador existiram apenas duas correntes de povoamento: uma proveniente da Bahia 

que acompanhou o curso do Rio São Francisco e do Itapicuru, o “Sertão de dentro”; e a outra 

que ocupou as regiões próximas do litoral de Pernambuco até o Ceará, os “sertões de fora”190. 

Ou seja, a única via de entrada às partes pernambucanas do São Francisco se dava pela Bahia, 

devido não existir rotas conhecidas pelo próprio território de Pernambuco.  

No entanto, como vimos, sucessivas entradas percorreram e exploraram o território da 

capitania, tendo já em princípios do Seiscentos vários colonos se fixado nos sertões do são 

Francisco. Para José Antônio Gonsalves de Mello o lugar de Bezerros, às margens do Ipojuca, 

não era um limite explicável para que seus moradores não avançassem a oeste de onde 

alcançariam outras ribeiras191. Além disso, a partir de documentos encontrados pelo Instituto 

Histórico ao qual pertencia, o mesmo autor apresenta em um pequeno folheto intitulado “Três 

roteiros de penetração do território Pernambucano (1738 e 1802)”, a tese de que existiram, 

                                                           
187 ABREU, Capistrano de. Capítulos da História Colonial: 1500-1800 & Os caminhos antigos e o povoamento 

do Brasil. Brasília: Editora Universitária de Brasília, 1982. p. 131.  
188 Idem. 131. 
189 ABREU, Capistrano de. In: MELLO, José Antônio Gonsalves de. Três roteiros de penetração do território 

pernambucano (1738-1802). Recife: Instituto de Ciência do Homem, Divisão de História / Imprensa 

Universitária, 1966. p. 8. 
190 PUNTONI, Pedro. A guerra dos bárbaros. São Paulo: Fapesp / Hucitec / Edusp, 2002. p. 26. 
191 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Três roteiros de penetração do território pernambucano (1738-1802). 

Recife: Instituto de Ciência do Homem, Divisão de História / Imprensa Universitária, 1966.  
191 Idem. p. 09. 
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desde a primeira metade do século XVIII, caminhos ao longo dos principais rios da capitania, 

bastante solidificados e conhecidos pelos pernambucanos: o “caminho do Capibaribe” (Mapa 

4), primeiro dessas rotas, estendia-se da sua foz à nascente, cortando a Paraíba até atingir a 

“ribeira do Pajéu, nos atuais municípios de Itapetim e São José do Egito, e por ela seguia até o 

Brejo do Gama, de onde cruzava em direção a Cabrobó, à margem do São Francisco”192. O 

segundo caminho é o do Ipojuca (Mapa 5) que acompanhava o curso deste Rio até o Moxotó, 

onde atingia o Rio São Francisco a Boa Vista. 

 

 

 

 

                                                           
192 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Três roteiros de penetração do território pernambucano (1738-1802). 

Recife: Instituto de Ciência do Homem, Divisão de História / Imprensa Universitária, 1966. 
192 Idem. p. 09 – 10. 

Mapa 5 – Curso do Rio Ipojuca. Disponível em: <http://www.sirh.srh.pe.gov.br/>. Acesso: 20/04/2016 

Mapa 4 – Curso do Rio Capibaribe. Disponível em: <http://www.sirh.srh.pe.gov.br/>. Acesso: 20/04/2016 
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Havia ainda um terceiro caminho que comunicava a Praça de Olinda com os sertões do 

São Francisco, mas segundo José Antônio Gonsalves de Mello este acabava por repetir o 

traçado do “caminho do Ipojuca”, invalidando “a afirmativa do Bispo-Governador [Azevedo 

Coutinho] de que o mandara abrir; na verdade o mandou examinar e verificar as comodidades 

para as boiadas: as distâncias, os pousos, a água”193, aproveitando rotas existentes.  

Trataram-se na verdade de duas rotas, a do Capibaribe e do Ipojuca, que foram bem 

reproduzidas por José Antônio Gonsalves de Mello, mostrando o traçado que um viajante 

percorria de Recife aos sertões do São Francisco194. Já a historiadora Bartira Ferraz Barbosa 

aponta uma terceira rota, que segundo a mesma, seria o primeiro e mais antigos dos caminhos 

pernambucanos, que “percorria o sul da capitania, que na época, se constituía das terras onde 

hoje se situa o estado de Alagoas, e através de vários rios, chegava-se à foz do Rio São 

Francisco e daí se navegava na direção norte, para o interior”195.  

Lembramos que na época em estudo o território da capitania de Pernambuco possuía 

uma extensão muito maior do que a atualidade. Era composta da Comarca de Alagoas e 

Comarca do São Francisco, como podemos observar no mapa 6. Por isso, esse terceiro roteiro 

localizado na foz do São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas, era incluído nas rotas 

terrestres pernambucanas.   

 

 

                                                           
193 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Três roteiros de penetração do território pernambucano (1738-1802). 

Recife: Instituto de Ciência do Homem, Divisão de História / Imprensa Universitária, 1966. p. 10. 
194 Idem.  
195 BARBOSA, Bartira Ferras. Paranambuco: pode e herança indígena. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 

2007. p. 110. 

Mapa 6 – Capitania de Pernambuco antes 
de 1817. Disponível em: 
<http://historiasylvio.blogspot.com.br/>. 
Acesso em: 03/05/2016. 
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Percebemos então, que os rios Ipojuca, Capibaribe, São Francisco e incluímos ainda o 

Una, tiveram importante papel no desenvolvimento da colonização de Pernambuco, pois, seus 

cursos determinaram os principais caminhos que ligaram o litoral ao sertão. Ao longo desses 

rios vimos surgir uma rede urbana que funcionou como ponto de apoio para aqueles que 

viajaram ao interior da capitania196. E foi nas proximidades desses centros populacionais que 

vários aldeamentos missionários se fixaram, acompanhando o curso dos rios e da colonização 

visando o “apaziguamento dos índios que viviam no meio deste “caminho”. Não apenas dos 

índios “mansos”, conhecedores dos portugueses e fugidos deles, mas também dos tapuias que 

habitavam aquelas terras espalhadas pelo sertão”197. 

2.2 – O Bispado de Pernambuco e a expansão da catequese em início do setecentos 

 Criado em 16 de novembro de 1676, no pontificado de Inocêncio XI, o Bispado de 

Pernambuco abrangia os atuais estados das Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e 

parte do Piauí (mapa 7). Um vasto território limitado ao sul pelo Rio São Francisco, que o 

separava do arcebispado da Bahia, e ao Norte pelo Rio Parnaíba, fronteiriço com o Maranhão. 

Um total de 250 léguas de norte a sul, enquanto para as terras interioranas contava-se mais de 

400 léguas entre os dois rios198: 

he o bispado de Pernambuco grandiosamente dilatado: tem por termo da parte 

sul o grande Rio de São Francisco, que vem do interior do sertão deságua no 

oceano, e vem dividindo o distrito de Pernambuco do Arcebispado da Bahia, 

metrópole dos Estados do Brasil. Da parte do norte tem por termo o grande Rio 

Parnaíba, que também deságua no oceano e vem correndo do sertão, dividindo o 

dito Bispado do Maranhão. Entre um e outro termo se dilata o Bispado pela 

costa do mar mais de 250 léguas. Porém subindo para o interior do sertão, como 

o Rio São Francisco se vai inclinando para a parte do sul, e o Parnaíba para a 

parte do norte, vem mediar entre um e outro rio atravessando pelo sertão de 

norte a sul mais de 400 léguas, e tudo o que medeia entre um e outro rio, 

pertence ao dito bispado de Pernambuco. Como também pertence tudo o que vai 

do nascente ao poente desde a costa do mar para o interior do sertão entre um e 

outro rio, e vai confinar com as Índias de Espanha199.   

 

                                                           
196

 ARRAES, Esdras. Rio dos currais: paisagem material e rede urbana do rio São Francisco nas capitanias da 

Bahia e Pernambuco. São Paulo: Anais do Museu Paulista. N. Sér. v.21. n.2. p. 47-77. jul.- dez. 2013. 
197 LOPES, Fátima Martins. Missões e Religião: índios, colonos e missionários na colonização da capitania do 

Rio Grande do Norte. 1999. Dissertação (Mestrado em história). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. p. 256.  
198 Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. Francisco de Lima, realizado por seu procurador 

Dr. Manoel Banha Quaresma e datado de julho de 1701. 
199 Idem. 
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O primeiro bispo a pisar em solo Pernambuco para ocupar tal função foi D. Estevão 

Brioso de Figueredo, em 1678, onde permaneceu por sete anos até que fosse removido para a 

Diocese de Funchal, na Ilha da Madeira. O segundo Bispo Padre João Duarte do Sacramento, 

faleceu antes de chegar a Bula Papal confirmando seu cargo. Tendo lhes sucedido D. Matias 

de Figueredo e Melo (1687 - 1694) e posteriormente D. Frei Francisco de Lima (1696 – 

1704), ambos conhecidos pelo empenho na catequese indígena. Este último teve papel 

importante na história missionária de Pernambuco, pois, foi em seu tempo que muitas ordens 

religiosas, em especial os franciscanos, encabeçaram a atividade, em uma segunda fase de 

atuação, agora envolvida com a colonização dos sertões.  

Mapa 7 – Delimitação do Bispado de Pernambuco – 1701. 
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D. Fr. Francisco de Lima, religioso carmelita, natural de Lisboa, foi confirmado como 

bispo do Maranhão em 19 de novembro de 1691, mas como não conseguiu atingir a capitania 

devido às dificuldades de navegação, tomou posse por procuração. Anos depois foi 

transferido para Olinda, onde foi empossado como bispo de Pernambuco em 19 de fevereiro 

de 1696 e faleceu em 1704. Ao assumir o cargo, realizou uma visita às dioceses do bispado, 

quando ficou enfermo e delegou outros para continuar sua tarefa. Foram mais de trezentas 

léguas, mesmo com sua idade bastante avançada, com o objetivo de delimitar as freguesias do 

bispado e tomar consciência do que havia feito seus antecessores: “no ano de 1696 em que 

chegou ao seu Bispado, de que tomou posse em 19 de fevereiro, começou logo como vigilante 

e zeloso pastor, a tomar conhecimento do estado do seu rebanho, de que Deus lhe fez entrega 

a cada passo”200.  

A visita foi iniciada em 25 de junho do mesmo ano, em Olinda, partindo em seguida 

para Recife e termos das partes sul da capitania. Como conta, o Bispo precisou trabalhar com 

prudência e brandura para reformar alguns defeitos do clero e da população secular. Em 

Recife, afirma que muitos viviam em “concubinatos, escândalos e outras coisas 

abomináveis”201. Tratava-se de um Pernambuco habitado, embora alvo de várias queixas, 

pois, para ele, tratava-se de uma “multidão de homens que no Reino não tinham modo de vida 

e ao passar para o Brasil ficava de oito a dez anos sem ouvir missa e receber os sacramentos, 

vivendo como verdadeiras feras, tal como os índios soltos pelo sertão”202.  

No entanto, Frei Francisco de Lima lembrou também a existência daqueles cristãos, 

“zelosos do amor divino”, que introduziram no “Novo Mundo” a fé católica: “Convertendo 

inumerável multidão de infiéis ao grêmio da Igreja, que antes viviam divididos em ranchos, 

como feras, despidos pelos ásperos sertões, sustentando-se das frutas agrestes, que a natureza 

sem benefício algum produz, e das caças, que só suas setas matam”203.  Desta forma, o 

interior dos sertões estava habitado de “Tapuias reduzidos à fé, com missionários, que lhes 

assistem, e de vários moradores brancos, que nos ditos sertões foram fazendo grandíssimos 

currais de gados e neles fazem a sua habitação”204.  

                                                           
200 Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. Francisco de Lima, realizado por seu procurador 

Dr. Manoel Banha Quaresma e datado de julho de 1701. 
201 Idem. 
202 Idem. 
203 Idem. 
204 Idem. 
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Foi nesse espaço que o trabalho das ordens religiosas assumiu importância vital, tanto 

para corrigir as falhas dos cristãos e mantê-los na religião, como para converter a esta fé 

novos seguidores, os índios.  

Na Tabela 1, em anexo, construída a partir das informações contidas no relatório da 

visita citada, podemos ter uma noção da necessidade que a Igreja tinha em expandir suas 

fronteiras, a fim de atender toda a população do Bispado, composto de 12860 fogos205, 

distribuído entre 19 lugares, 1 curato, 8 vilas, 3 cidades (Olinda, Paraíba e Rio Grande) e a 

capitania do Ceará Grande, atual Ceará. Atendendo a todos esses espaços, pouco mais de 

382206 religiosos, entre vigários, coadjutores, sacerdotes, subdiácono, cura, pároco e religiosos 

regulares207. Estes últimos distribuídos, entre Igrejas, hospícios, 1 colégio jesuíta e 12 

conventos dos: franciscanos, carmelitas, beneditinos, capuchinhos e religiosos de Santa 

Thereza.  

 Porém, mesmo com esse número de religiosos, o Bispado de Pernambuco sentia os 

problemas de seu crescimento paralelo ao da Igreja, já que esta não tinha religiosos em 

número suficiente para atender os índios e toda população colonial, alvo de várias queixas dos 

Bispos que passaram pela capitania. Assim, D. Fr. Francisco de Lima não só mandou 

missionários para os sertões a fim de “reduzir o gentio e dizerem missa aos brancos em várias 

capelas e aldeias, que mandou fazer... Mais também mandou nas partes mais frequentadas de 

gente levantar igrejas e paróquias”208.  

 A relação entre missões e indígena era extremamente desproporcional, sendo a 

primeira impulsionada em princípios do século XVIII, visando atender a demanda de índios 

“disponíveis” para a catequese, embora o crescimento destas não tenha atingido seu limite 

necessário e muito menos abarcado toda população indígena. Na Tabela 2, também em anexo, 

relacionamos todos os aldeamentos erguidos antes do governo de D. Fr. Francisco de Lima, 

administrados pelas ordens religiosas. Eram 18 missões para atender todo o bispado, das quais 

                                                           
205 Casa, ou parte dela, em que habita uma pessoa ou uma família. Um edifício por ter mais de um fogos. 
206 Não conseguimos chegar a um número exato de religiosos porque em Olinda a quantidade de regulares não 

foi informada. 
207 Vigário é um pároco responsável pela coordenação de um conjunto de paróquia; Pároco é o titular de uma 

paróquia (Igreja sede de uma comunidade); Coadjutor é o religioso nomeado para ajudar ou substituir um 

prelado no exercício de suas funções; Sacerdote é aquele que detém a ordem do presbiterado, que ministra os 

sacramentos da Igreja, o padre; Subdiácono é o seminarista que está em espera para receber a ordem do 

diaconato; Cura alcunha popular atribuída ao sacerdote; Religioso Regular é o membro de uma ordem religiosa 

regular, com regra e hierarquia própria.  
208 Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. Francisco de Lima, realizado por seu procurador 

Dr. Manoel Banha Quaresma e datado de julho de 1701. 
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2 pertenciam aos carmelitas, 1 aos beneditinos, 3 aos franciscanos, 4 ao jesuítas, 4 aos 

capuchinhos franceses e 4 aos oratorianos, como podemos ver em porcentagem no Gráfico 1.  

 

 

 

Por estarem desde o princípio da colonização atuando entre os índios, os missionários 

eram tidos pela coroa como melhores administradores dos aldeamentos, se comparado aos 

seculares que eram constantemente acusados de usarem os índios para proveito próprio. Tanto 

que em 08 de janeiro de 1691, decidiu-se que o bispo continuasse a por os regulares à frente 

das missões existentes e das que por ventura viessem a ser construídas: “Ao conselho parece 

que vossa Majestade deve mandar praticar em Pernambuco o mesmo que vossa majestade se 

serviu de observasse na Bahia, ordenando que a administração das aldeias dos índios se 

cometam os missionários, tirando-se aos seculares pelo grande clamor que nesse particular 

houve sempre”209.  

No entanto quando analisamos as fundações realizadas por D. Fr. Francisco de Lima, 

percebemos que esse conselho não foi seguido por ele. Pois, das 33 missões erguidas em seu 

tempo, 25 pertenceram aos religiosos seculares, que passaram a ter o controle sobre grande 

parte da atividade missionária em Pernambuco, correspondendo a 46% do total existente, que 

era 51 somando as antigas e novas fundações, como demonstrado no Gráfico 2. Ter os 

clérigos seculares nas missões significava para o Bispo ter o controle direto sobre elas, já que 

os seculares estavam sob a administração do bispado, diferente das ordens religiosas que 

                                                           
209 AHU. Pernambuco_ Doc. 1538, 08/01/1691 – 180_002, 020/002/0316. 

Fonte: Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. 

Francisco de Lima, realizado por seu procurador Dr. Manoel Banha 

Quaresma e datado de julho de 1701. 
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possuíam regras e estatutos próprios. Os conflitos entre bispos e regulares eram constantes. 

Querelas que se propagaram principalmente entre meados e finais dos setecentos.  

 

 

 

Os franciscanos possuíam em finais do século XVII apenas três missões, 17% do total, 

das quais desconhecemos a missão de Camaragibe e Lagoa do Norte nos documentos da 

Província. Essas duas últimas estariam localizadas na capitania de Alagoas. Não devendo 

Camaragibe ser confundida com a atual cidade da região metropolitana do Recife210, que 

pertencia a São Lourenço da Mata e foi elevada a categoria de cidade em 1982, quando foi 

desmembrada daquela. Para não restar dúvida, construímos a Tabela 1 de acordo com a ordem 

de visita realizada pelo Bispo, que primeiramente percorreu as terras para o norte do bispado, 

partindo de Olinda até chegar a Vila de Penedo, às margens do Rio São Francisco e fronteira 

com Sergipe. Acreditamos que as missões de Camaragibe e Lagoa do Norte, podem 

corresponder às missões de Santo Amaro em Palmar (1695-1699) e Nossa Senhora da Vitória 

em Santo Amaro (1679-1761). Ou eram missões volantes, aonde os frades missionários não 

chegaram a erguer aldeamento propriamente dito, apenas fizeram o trabalho de catequese. Até 

mesmo porque, como cita D. Fr. Francisco de Lima, eram índios caboclos, ou seja, 

miscigenados e adaptados à presença portuguesa, logo, não necessitavam ser inseridos em 

isolamento, como aconteceu com outros índios nas missões, a exemplo da missão o Una 

                                                           
210 Camaragibe, pertencente à Pernambuco, surgiu a partir dos antigos engenhos de açúcar instalados na região, 

como o Engenho Camaragibe, o mais prospero da localidade até a invasão holandesa em 1645.  

Fonte: Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. Francisco 

de Lima, realizado por seu procurador Dr. Manoel Banha Quaresma e datado 

de julho de 1701. 
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(1679-1742), onde os índios foram aldeados e catequizados pelos franciscanos desde o 

período da Custódia211. 

Com as novas fundações, os franciscanos receberam mais três missões, agora 

localizadas nas ilhas do Rio São Francisco. Foi o primeiro momento que os franciscanos 

tiveram contato com a experiência de construir aldeamentos missionários nos sertões de 

Pernambuco. As missões de Coripós e Sorobabel foram erguidas em 1702, logo depois que o 

bispo indicou esses religiosos para a atividade. Temos, ainda, menção a um aldeamento em 

outra Ilha do São Francisco, denominada de Achora, mas não conseguimos relacioná-la com 

nenhuma outra ilha em que os franciscanos tiveram missão. Sendo as duas missões 

mencionadas as únicas fundadas em 1702. Próximo a essa data teremos apenas as missões de 

Pontal e Unhunhum, em 1705, localizadas nas ilhas de mesmo nome, e a missão de Cariris, na 

Paraíba, fundada no mesmo ano. Sendo os aldeamentos de Aricobé e Pajeú os últimos 

administrados pelos franciscanos em 1739 e 1741, respectivamente. Sendo a primeira 

localizada no território que atualmente compõe a Bahia, mas que no período colonial fez parte 

de Pernambuco e consequentemente de seu bispado212.  

 

2.3 – Missões franciscanas e suas fundações  

 

Conforme vimos no capítulo 1, a história da Custódia de Santo Antônio do Brasil 

(1585 – 1657) foi bastante escrita pelos cronistas franciscanos, que nos deixaram passagens 

importantes sobre a atividade missionária e a relação que esses religiosos tiveram com os 

índios e colonos. A mesma sorte não acontece para o período da Província, onde poucas 

informações podem ser retiradas dos cronistas, como Frei Jaboatão, que detém grande parte 

dos seus escritos nos dois primeiros séculos dos menores no Brasil. Daí a importância de nos 

voltamos a um estudo mais aprofundado das aldeias, buscando informações contidas nos 

documentos primários da Ordem, que mesmo em menor número, se comparado a outras 

                                                           
211 Una foi uma das primeiras missões fundadas pelos frades menores no período da Custódia, quando a invasão 

holandesa impossibilitou a continuidade da mesma. Em finais dos Seiscentos, o aldeamento foi entregue 

novamente aos franciscanos e com eles ficam até 1742, quando foi entregue a outros religiosos.  
212 Não incluiremos a missão de Aricobé nessa pesquisa, pois mesmo pertencendo a Pernambuco, a sua história 

está bastante ligada à Bahia, sendo inclusive, os missionários que a compunha provenientes da Bahia devido a 

proximidade com esta.  
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ordens, nos permitem analisar a atuação franciscana na catequese indígena nesse primeiro 

momento da Província.  

Em princípios do século XVII, em 1619, com a criação da prefeitura apostólica os 

franciscanos se retiraram das missões que administravam, entregando-as ao clero secular. Frei 

Manuel da Ilha nos dá a entender que após terem introduzido os índios no cristianismo, os 

missionários deixaram-nos a cargo do ordinário Antônio Teixeira Cabral, “para eles mesmos 

encetarem a evangelização de outras tribos pagãs. Como, porém o clero diocesano deixasse de 

corresponder às expectativas de Teixeira Cabral, este pediu aos franciscanos que 

reassumissem a catequese, mas em vão”213. Pois, transcorreram 60 anos até que esses 

religiosos retomassem a atividade missionária. Ausência bastante discutida entre os 

estudiosos da Ordem, já que uma das propostas primeiras dos Observantes Reformado, ramo 

a qual pertence a Província de Santo Antônio do Brasil, é a saída dos claustros conventuais 

para atuar entre a comunidade, como entre os índios no caso em estudo.  

Acreditamos que uma sucessão de fatores contribuiu para esse afastamento 

prolongado, como a invasão holandesa e os estragos que a mesma causou a muitas missões. A 

elevação da Custódia em Província foi também um fator determinante, já que a ordem passou 

por extenso período de reestruturação interna, quando precisou reorganizar seu patrimônio e a 

administração de seus religiosos, elaborando um estatuto próprio que estivesse ligado as 

necessidades da Província. Ao contrário da paz que a atividade missionária carece, esses 

foram anos turbulentos, que não permitiram o desenvolvimento da mesma. Apenas retomadas 

em 1679 quando se dá inicio a segunda fase missionária franciscana, conhecida pela ação dos 

religiosos para além do litoral, instalando a maioria das novas missões nos sertões das 

capitanias. Como vimos esse segundo momento coincide com a expansão da colonização 

portuguesa desenvolvida no século XVII e princípios do XVIII, quando há uma pressão da 

Coroa sobre as instituições portuguesas para contribuírem com a dilatação de seu Império.  

 As relações que se estabeleceram nesse momento foram fundamentais para o 

desenvolvimento da maquinaria do Estado português, em que os muitos interesses que 

circundavam a colonização repercutiram nas ações dos sujeitos e das instituições, como a 

                                                           
213 WILLEKE, Frei Venâncio. Missões e Missionários da Província de Santo Antônio. Revista de História da 

Universidade de São Paulo. Nº 111. 1977. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/75516>. Acessado em: 31/05/2015. 
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Igreja Católica e suas ordens religiosas. Os frades menores retomaram a atividade 

missionária, antes de tudo, porque foi um momento oportuno, incentivado pela coroa e 

colonos, que viam na catequese uma via fácil de “dominação” indígena. Desta forma, estudar 

as missões religiosas é perceber, para além da fé, a influência de todo contexto que rodeia 

esses lugares e o processo que levou a fundação das mesmas. Em todos os aspectos, desde o 

local a ser instalado e a organização que tiveram ao longo dos anos, os aldeamentos sofreram 

interferências do meio, que contribuíram para modificar as paisagens que as compunham. 

Embora, os frades sejam da mesma Província e o método missionário adotado praticamente o 

mesmo, cada missão tem suas particularidades conquistadas através do tempo e das relações 

que nela se desenvolveram.  

 Durante o período da Província foram 25 missões fundadas ou aceitas pelos menores, 

distribuídas entre as capitanias da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba (Ver Planilha 1 em 

anexo). Lembramos aqui dois detalhes importantes: 1- O Bispado de Pernambuco era 

composto pelo território entre Alagoas e Ceará; 2- como podemos ver no Mapa 6 a 

configuração territorial de Pernambuco no período colonial era distinta da atualidade, por 

isso, a missão de Aricobé pertenceu a Capitania, embora estivesse tão distante da sede em 

Olinda, que sempre esteve ligada ao Convento de Santo Antonio da Bahia. Por isso, a fim de 

evitar confusões, não a incluímos na pesquisa, já que a administração das missões de 

Pernambuco e Bahia atendia medidas diferentes. Tanto que, durante a transformação das 

missões pernambucanas em vilas, em meados dos setecentos, Aricobé não sofreu nenhuma 

consequência, sendo extinta apenas em 1860, juntamente com outros aldeamentos da Bahia. 

Essa foi na verdade a última missão deixada pelos franciscanos nessa segunda fase de atuação 

missionária, quando a Ordem entrou em outro momento de sua história caracterizado pelo 

quase desaparecimento da Província.  

 

2.3.1 - As primeiras missões: Una, Alagoas e Santo Amaro 

 

 A Missão do Una administrada pela Província de Santo Antônio do Brasil é 

reminiscente do período da Custódia. Fundada em finais do século XVI, às margens do Rio 

Una, esse aldeamento tem uma longa história, que envolve as idas e vindas dos menores na 

atividade missionária. O aldeamento foi fundado por Frei Melchior de Santa Catharina, logo 
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depois de ter aceitado as missões da Paraíba, a pedido de Diogo Pais Barreto, que visava à 

diminuição dos problemas que enfrentava constantemente com os índios Caetés que 

habitavam as regiões próximas a seu engenho às margens do dito Rio214. Segundo Frei 

Manuel da Ilha, a conversão indígena no sul da capitania de Pernambuco, era: 

extremamente útil, não só para suas almas, mas também para a defesa e 

ajuda dos mesmos cristãos contra outros índios mais perversos, cruéis e 

inimigos, que ali nas grutas do deserto e das selvas faziam sua morada, 

donde cada dia atacavam obstinadamente os cristãos, que não podiam por 

isso cultivar as terras e colher seus frutos215.  

 Esse primeiro aldeamento216, era composto por um “recinto semelhante a um 

convento que os mesmos construíram, com uma grande igreja de madeira e paredes de 

barro”217, onde dois religiosos ensinavam as doutrinas do catolicismo a todos os índios, além 

da escrita e leitura às crianças  diariamente. O que provavelmente recebeu bons resultados, 

pois, Frei Willeke escreveu que pouco tempo depois dos menores assumirem a missão, 

chegaram à paz com a própria aldeia e fazendas da região, muito provavelmente porque os 

religiosos não apenas se empenharam na catequese dos índios aldeados, mas também dos 

povos que habitavam malocas próximas a missão218.  

 Porém, como todas as outras missões franciscanas do período da Custódia, a Missão 

do Una chegou ao fim 1619, quando a administração da mesma ficou a cargo do Clero secular 

e cinco anos depois dos jesuítas. No entanto, foi com a ocupação holandesa que a missão 

enfrentou a primeira destruição, tendo sido extinta e seus habitantes dispersos: “Quando 

invadiram eles [os holandês] a localidade em 1636, nada escapou do que restava, nem mesmo 

a própria igreja, que deixaram saqueada e bastante danificada”219.  

                                                           
214Sabe-se apenas que logo depois de Frei Melchior de Santa Catharina aceitar administrar as missões da Paraíba 

em 1589, fundou a missão do Una, que deve ter ocorrido entre este ano e 1594, quando o dito Frei entregou o 

cargo de Custódio. Frei Willeke, afirma a existe dessa missão já em 1593, baseado no relatório de Luís Gomes, 

que diz ter assistido missa na missão do Una em finais do dito ano.  
215 ILHA, Frei Manuel da, O. F. M. Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil (1584-1621). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1975. p. 89. 
216 Falamos em primeiro aldeamento porque a Missão do Una sofreu sucessivos ataques tanto de holandeses, 

quando dos próprios colonos, que levaram a sua destruíram em dois momentos distintos. Além disso, na primeira 

metade do século XVIII o aldeamento foi transferido para a outra margem do Rio Una, devido uns problemas 

com os engenhos próximos.  
217 ILHA, Frei Manuel da, O. F. M. Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil (1584-1621). Petrópolis: 

Ed. Vozes, 1975. p. 90 
218 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. 
219 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 3º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 53. 
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 A restauração da missão do Una aconteceu em 1679220, quando os Caetés que 

lutaram na conquista do quilombo dos Palmares receberam lotes de terras como remuneração 

pelos serviços prestados221. O novo aldeamento foi situado em Pau Amarelo, lugar 

pertencente hoje a São José da Coroa Grande, sempre às margens do Una, que era referência 

para os franciscanos em relação a essa missão.  

 No mesmo ano, os menores assumiram, também, a administração da Missão das 

Alagoas, fundada nas proximidades da Vila das Alagoas, hoje cidade Marechal Deodoro222, 

antiga capital do Estado de Alagoas. Esta vila foi de extrema importância para os 

franciscanos, pois foi neste local que construíram um conjunto arquitetônico de igreja e 

convento de Santa Maria Madalena, que funcionou durante muito tempo como centro difusor 

da evangelização e educação desses religiosos223.  

 No entanto, embora alguns historiadores estabeleçam 1679 como o ano da entrada 

dos franciscanos nessas missões, o primeiro documento que faz menção a elas é datado de 08 

de fevereiro de 1681. Uma provisão régia que ordenava o pagamento da ordinária de 30$000 

réis ao religioso que assistisse os ditos aldeamentos: 

Eu príncipe como regente e governador dos Reinos de Portugal e 

Algarves, faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo 

respeito ao se me representou por parte do provincial de Santo Antônio 

do Estado do Brasil, sobre repartição que se fez das aldeias dos índios na 

capitania de Pernambuco caber aquele provincial as duas aldeias de Una e 

São Miguel nas Alagoas, em cada uma das quais assistem dois religiosos, 

cujo exercício se dedica a salvação das almas daquele gentio, 

doutrinando-os e encaminhando-os a fé católica; e porque os ditos 

religiosos padecem necessidades pela limitação do sustento daqueles 

sertões, faltando-lhe o necessário para a fábrica das igrejas e celebração 

dos sacrifícios da missa224. 

 Denominada no documento como “São Miguel nas Alagoas”, esta foi na verdade 

instalada sobre a invocação de Nossa Senhora da Vitória, segundo encontramos em alguns 

historiadores franciscanos, como Frei Willeke. Enquanto Una, sim, tinha São Miguel como 

padroeiro.  

 Administradas por dois religiosos, o principal e seu companheiro, essas missões 

passaram por vários problemas referentes ao sustento dos missionários e principalmente dos 

                                                           
220 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 3º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 53. 
221 Idem. p. 44.  
222 SANTOS, Mônica Costa. A trajetória dos franciscanos em Alagoas e suas ações no âmbito educacional 

(séculos XVIII e XIX). Londrina: XXIII Simpósio Nacional de História – ANPUH, 2005. p. 3.  
223 Idem. 
224 APEJE. Provisão que concede a ordinária de 30 mil réis às Missões de Una e São Miguel, 08/02/1681. 
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índios, que tinham suas terras constantemente ameaçadas pelos senhores de engenhos da 

redondeza, tendo a Coroa, ordenado para além da côngrua de 30$000 réis, que fosse dado aos 

religiosos menores tudo o que fosse necessário para a manutenção das mesmas225. 

Infelizmente, as informações que temos sobre esses aldeamentos são bastante escassas, não 

tendo sido referidas no livro de alfaias de 1739, que nos permitiria mensurar o valor delas de 

acordo com seus pertences.  

 Ambas as missões ganharam relevância devido estarem instaladas em locais 

estratégicos de contato entre vilas, bem como por ofertarem mão de obra e soldados para a 

defesa da capitania. Era na missão do Una que residia D. Sebastião Pinheiro Camarão, 

capitão-mor dos índios, e onde acampava o terço de índios sob o seu comando. Segundo 

Pereira da Costa: 

Expondo ele a causa dos mascates, a agente do partido adverso, em 

represália à sua atitude hostil contra os princípios políticos que os 

pernambucanos defendiam, invadiu e completamente destruiu o 

aldeamento, e até mesmo lançou fogo às próprias plantações, pelo que 

teve ele que mudar o seu aquartelamento para Santo Amaro, nas Alagoas, 

e onde permaneceu até que se restaurou a destruída aldeia226. 

 Poderíamos nos questionar sobre o motivo que levou os franciscanos aceitarem 

dentro da missão uma infantaria, que por ter muitos inimigos poderia lhes trazer sérios 

problemas, como foi o caso. Porém, quando estudamos a história dos franciscanos 

percebemos que o envolvimento em questões políticas não era algo novo para esses 

religiosos, estando inclusive a Ordem Terceira de Olinda e Recife bastante envolvida nos 

acontecimentos da guerra dos mascates. A procissão de cinzas organizada pelos terceiros 

recifenses foi a representação do poder dos mascates, que organizaram uma suntuosa e 

opulenta festividade em competição aos olindenses, que tradicionalmente realizava a quarta-

feira de cinzas, quando acontecia a tal procissão227. Quem bem escreveu sobre o assunto foi 

Fernando Pio, em seu livro “A ordem terceira de São Francisco e suas igrejas”228, nos 

informando detalhes sobre a continuidade desta briga que não envolveu apenas a ordem 

                                                           
225 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 3º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 53.    
226 Idem. p. 54.  
227 Os mascates que faziam parte da Ordem Terceira de São Francisco do Recife mandaram trazer da Europa as 

peças usadas na procissão, na tentativa de mostrar o poder dos recifenses diante os senhores de engenho 

olindenses. Esses por sua vez solicitaram o cancelamento, mas não obtiveram êxito, principalmente depois de 

Recife ter sido elevada à condição de vila.  
228 PIO, Fernando. A Ordem Terceira de S. Francisco do Recife e suas Igrejas. Recife: Oficinas Gráficas do 

"Diário da Manhã" S/A, 1938.  
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franciscana, mas também grandes representantes da sociedade pernambucana, extrapolando as 

questões de ordem eclesiástica.  

 O fato é que, devido ao envolvimento do Sebastião Camarão na guerra dos mascates 

e consequentemente dos franciscanos, por permitirem o capitão-mor se instalar com seu terço 

no aldeamento, este foi totalmente destruído pela segunda vez em sua história (a primeira no 

período da invasão holandesa). Os índios que habitavam a missão viram suas hortas e casas 

pegarem fogo, sendo os mais prejudicados nessa querela. Notemos a ligação existente, 

também, entre as missões do Una e Alagoas, pois foi para esta que o terço foi transferido, 

permitindo-nos afirmar a existência de comunicação entre religiosos de missões distintas, 

bastante importante nesta e em outras questões na tentativa de proteger os aldeados.   

 Reconstruído o aldeamento229, esse passou a enfrentar outros problemas envolvendo 

os engenhos de suas redondezas, que aos poucos avançavam sobre as terras da missão, tendo 

em 1728, os índios das terras de Pau Amarelo passado para a outra margem do Rio Una, no 

lugar de Barreiros. Essa permuta foi realizada pelo capitão-mor João Paes Barreto230, 

Morgado do Cabo, com consentimento de Duarte Sodré Pereira, governador de Pernambuco. 

O motivo teria sido os “estragos que os índios faziam nas suas propriedades limítrofes, 

danificando as lavouras, roubando tudo que encontravam nas suas correrias e cometendo 

outros desatinos”231, ficando sua primitiva localidade com o nome de Aldeia Velha.  

 Mais tarde, a circunscrição territorial da Missão foi consideravelmente aumentada, 

devido algumas doações de terras realizadas pelo próprio Morgado, que visava oferecer aos 

índios para o “desenvolvimento e maior expansão do aldeamento ou para assegurar-lhes 

certos elementos de renda, e daí a situação de Vários engenhos nas suas terras patrimoniais, 

mediante pagamento anual dos respectivos foros”232.  Porém, com o tempo, senhores de 

engenhos se negaram ao pagamento e passaram a se apossar das terras em que estavam seus 

engenhos, construindo novos e desconsiderando os marcos divisórios.  

Viram-se os índios reduzidos apenas à ocupação de um limitadíssimo 

trato territorial, de péssima produção e sem vantagens a proporcionar-lhes 

                                                           
229 Não sabemos o ano exato da reconstrução do aldeamento, mas aconteceu antes de 1720, ano em que o 

capitão-mor Sebastião Camarão, já tendo retornado da Missão das Alagoas, faleceu naturalmente em Una. Ver: 

COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 3º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 54. 
230 O capitão-mor João Paes Barreto, Morgado do Cabo, possuía as referidas terras por doação dos donatários de 

Pernambuco aos seus antecessores João Paes Barreto, o Velho, e Estevão Paes Barreto. Ver: COSTA, Pereira. 

Anais Pernambucanos. 8º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 44. 
231 Idem. p. 44. 
232 Idem.  
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os necessários elementos da vida. Vieram daí, como era natural, o 

protestos dos índios, e consequentemente, uma luta horrível com os 

usurpadores, mas sendo estes homens abastados e poderosos, somente o 

pobre selvagem, prejudicado, atrozmente perseguido, é que teve de 

perder233. 

  Tal crise indígena perdurou até o século XIX, muito tempo depois que os 

franciscanos já haviam se retirado da missão e entregue aos carmelitas. O que aconteceu em 

1742, sem sabermos o motivo ao certo, mas que provavelmente aconteceu devido a todos as 

dificuldades que a Missão do Una enfrentou no período da administração desses religiosos. 

 Já para a Missão de Alagoas não temos informação de grandes problemas 

envolvendo religiosos, índios e colonos. Os frades menores permanecido nesse aldeamento 

até 1761, quando as missões de Pernambuco foram transformadas em vilas. No entanto, a 

mesma calmaria não se estendeu à sua vizinha Missão de Santo Amaro, que na primeira 

metade dos setecentos entrou em uma briga com o Padre Antônio Correia Pais, sacerdotes do 

hábito de São Pedro, referente um território que os índios ocupavam e o mesmo alegava 

pertencer a sua mãe, D. Catharina Araújo234. Porém, tal fato não ocorreu durante a 

administração franciscana, que também não deve ter sido fácil, já que esses religiosos 

passaram apenas quatro anos no comando da Missão, de 1694, quando fundaram, até a 

devolução em 1699.  

 

2.3.2 – Missões sertanejas: segunda fase da atuação missionária franciscana da 

Província de Santo Antônio do Brasil  

 

 O Rio Opará, grande água ou grande rio, como era conhecido o São Francisco235 

pelos nativos que habitavam suas margens, foi o principal palco da atividade missionária 

desenvolvida entre os séculos XVII e XVIII nos sertões pernambucanos. O Grande Rio é o 

mais importante curso de água do Brasil e da América do Sul, percorrendo 2863 km entre sua 

nascente no estado de Minas Gerais e a foz em Alagoas. Sendo suas partes navegáveis as mais 

importantes devido às atividades econômicas nelas realizadas, como a exploração de seus 

recursos minerais e a travessia de pessoas e mercadorias. Pode ser dividido em médio São 

                                                           
233 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 8º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 45. 
234 AHU. Alagoas _ CU _004, Cx. 1, D. 34.  
235 Recebeu o nome de São Francisco devido o primeiro contato dos portugueses com este rio ter ocorrido no dia 

do Santo Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Frades Menores. 
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Francisco entre Pirapora (MG), Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) e baixo São Francisco entre 

Piranhas (AL) e sua foz.  

 Segundo Pereira da Costa, o primeiro contato português com esse rio aconteceu na 

expedição de exploração e reconhecimento da costa do Brasil, em 04 de outubro de 1501, por 

Nicolau Coelho, nas proximidades de Penedo. E desde então, as cartas régias ordenavam e 

aconselhavam a exploração do São Francisco, bem como a colonização do seu entorno, 

“aguçada pelas romanescas legendas das suas fabulosas riquezas, principalmente nas suas 

nascentes, que, diziam, vinham de um famoso lago, onde estava situada a imaginária cidade 

de Manoach, um El-Dorado, abundante de pedras e metais preciosos”236.  

 Mais tarde, em 1548 quando Tomé de Souza veio ao Brasil assumir o cargo de 

governador geral, tinha em seu regimento a incumbência de explorar as terras do sertão, 

devendo mandar “alguns bergantins e soldados pelo rio S. Francisco e outros, com línguas e 

práticos, pondo-se marcos, tomando-se posse das terras que se descobrissem, e que de tudo 

que fosse digno de nota, escrevesse ao rei”237. 

 O capitão donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, também se dedicou à busca de 

riquezas no interior da capitania. Em 1560, juntamente com seu irmão Jorge de Albuquerque 

fez uma das maiores expedições da capitania a fim de: 

explorar e conquistar o rio São Francisco, e nesta jornada restaura algumas 

pequenas povoações situadas à sua margem, em cujo número figura a de 

Penedo; e concorrentemente, com uma campanha de conquista dos índios 

Caetés, se consumiram cinco longos anos, em cujas lutas percorreu o 

exército pernambucano as planícies, as montanhas e os desertos da nossa 

zona sertaneja, desde os seus limites ao sul, pelo rio S. Francisco acima, ate 

o extremo norte, exterminando-se, por assim dizer, a valente tribo daqueles 

índios238. 

 Não por acaso, as missões se estabeleceram no Vale do São Francisco, que desde 

cedo viu suas margens serem ocupadas por aventureiros e exploradores. Com a expansão da 

colonização essa foi uma tendência ainda mais constante, principalmente com o crescimento 

da pecuária e as descobertas de ouro na região. No caminho, estavam os índios, que 

precisavam ser inseridos no domínio colonial a fim de permitir o pleno desenvolvimento da 

expansão sem grandes transtornos. Coube, então, aos religiosos o papel de facilitar ou fazer 

uma ponte entre esses dois mundos, através da cristianização. Isso, porque, os índios seriam 

                                                           
236 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 8º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 59. 
237 Idem. p. 60. 
238 Idem.  
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responsáveis pela “garantia, ocupação e manutenção da terra e, portanto, as coroas ibéricas 

tinham mais interesse em integrá-las de forma pacífica do que em dizimá-las através das 

guerras ou simplesmente escravizá-las”239. 

 Em 28 de março de 1692, a Coroa portuguesa ordenou ao governador de 

Pernambuco, Antônio Felix Machado, que dos “índios do sertão desta capitania, que forem 

reduzidos ao grêmio da Igreja se formem aldeias para nelas se conservarem e doutrinarem 

pelos missionários”240, devendo as despesas com tais serviços serem cobertas com as sobras 

dos subsídios dos vinhos e outros contratos aplicados ao socorro da infantaria administrados 

pela Câmara241. Mostrando o total interesse da Metrópole em não apenas dar continuidade à 

atividade missionária, mas principalmente ampliar o espaço de atuação nos sertões da 

capitania de Pernambuco, buscando abarcar uma maior quantidade de índios que serviriam 

posteriormente como súditos reais.  

 No entanto, ao passo que a fundação das missões contribuiu para o desenvolvimento 

da colonização nas terras em seu entorno, depois de dada sua contribuição inicial, tornou-se 

um empecilho para muitos fazendeiros que desejavam expandir suas terras e encontravam 

missionários e índios em seu caminho. Vários foram os conflitos existentes nessa região, 

necessitando o socorro da Coroa em muitos assuntos, mesmo com a existência da Junta das 

Missões que deveria deliberar sobre estes e outros problemas referente à missionação.  

 Em 17 de janeiro de 1694 o Rei português na carta régia sobre “As terras que se 

deviam dar aos índios” reclamou dos sesmeiros que “se fazem senhores das aldeias que 

acham no distrito das ditas sesmarias, e que aquerindo mais terras daquelas da sua concessão, 

passam a cometer o excesso mais estranho de tomarem aos pobres índios das ditas aldeias as 

terras que lhes pertencem”242. Lembrava ainda, a Coroa, que essas terras usurpadas eram 

extremamente necessárias aos índios, pois, delas tiravam o sustento de suas casas e famílias, 

encarregando o Governador Geral do Brasil de remarcar os domínios indígenas, fazendo com 

que fossem “repostas as aldeias que por este modo se acharem usurpadas”243, devendo 

encarregar religiosos para o cuidado com o bem espiritual das mesmas.  

                                                           
239 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. P. 89. 
240 AHU - governador de Pernambuco Antônio Felix Machado, 28/03/1692. Códice 256, fl. 138.  
241 Idem. 
242 APR. Carta régia sobre as terras que se devem dar aos índios, 17/01/1694.  
243 Idem. 
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 E que a cada uma delas se deem e larguem as terras que lhes forrem 

competentes, para as lavouras, e culturas que houverem mister conforme 

o manejo dos índios que as habitam, o aumento que podem ter. Isto de tão 

maneira que fiquem com todas as terras que puderem cultivar, e que lhes 

sejam uteis, e bastantes para se sustentarem com suas famílias nas quais 

se poderão... ao modo que o costumam fazer em ordem a cultura e 

colheita dos frutos. E quando suceda que os senhores e possuidores das 

ditas sesmarias perturbem, molestem ou inquietem os ditos índios nas 

terras que lhes foram sinaladas e demarcadas os fareis castigar com todo 

o rigor que merecem os que quebrarem minhas leis e como os demais 

maus delitos merecem. E continuando eles estes crimes, abusos, e 

excessos, me dareis conta para os mandar privar das ditas sesmarias e 

fazer merecedor delas outras pessoas que hajam de observar esta minha 

resolução que quero se guarde inviolavelmente como nela se contém244.    

 O que provavelmente não foi observado como se ordenava, pois, a história 

franciscana nos sertões de Pernambuco teve início justamente devido um conflito entre os 

jesuítas e a Casa da Torre por causa de terras. Em 1696, os inacianos fundaram a Missão de 

Nossa Senhora do Ó, na Ilha de Sorobabel, nas partes pernambucanas do São Francisco, mas 

no mesmo ano foram expulsos pelas mulheres da Torre, como eram conhecidas Catarina 

Fogaça e Leonor Pereira Marinho, esposa e irmã do falecido Francisco Dias Davilla, que 

acusavam os religiosos de invadirem sua propriedade na demarcação do território da 

missão245.  

 Segundo consta na Relação autêntica da Companhia de Jesus, que transcreve todo o 

acontecido, o missionário apenas cumpria a ordem do Governador da Bahia, que delimitara 

duas ou três léguas de terras para cada missão, quando as senhoras da Torre alegaram estarem 

em suas terras. Estas, na verdade, estavam 150 léguas distantes da referida missão, como 

ficou claro na defesa que fizeram na tentativa de se protegerem da acusação de terem 

expulsado violentamente os missionários e índios da região246.  

 Segundo a historiadora Maria do Socorro Ferraz247, o mesmo governador que 

ordenou a delimitação da missão jesuíta criticou a política expansionista da Casa da Torre, 

que no período em questão estendia seu território a mais de 400 léguas. Reconheceu o direito 

natural dos índios e intercedeu a favor da política missionária, o que não garantiu a volta dos 

inacianos à missão, pois, alegavam o sentimento de ameaça que os circundavam na região.  

                                                           
244 APR. Carta régia sobre as terras que se devem dar aos índios, 17/01/1694. 
245 Para mais detalhes ver a Relação Autêntica da Companhia de Jesus, transcrita por Serafim Leite. LEITE, 

Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Vol. I, Lisboa, 1938. 
246 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Vol. I, Lisboa, 1938. 
247 FERRAZ, Maria do Socorro. Missões religiosas no Médio São Francisco: uma abordagem histórica. Revista 

de Arqueologia, São Paulo, V. 8, n. 2, p. 335-340,1994-95.  
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 Procurando pôr fim aos vários conflitos surgidos durante a demarcação de terras das 

missões, a Coroa Portuguesa determinou em 23 de novembro de 1700 que cada aldeamento de 

índios tivesse uma légua de terra para a sustentação dos “parrachos [párocos], índios e 

missionários que assistem nos dilatados sertões de todo o Estado do Brasil”248. Os 

aldeamentos deveriam ser compostos por 100 casais, sendo “menores e estando algumas 

pequenas juntas, ou separadas umas das outras em pouca ou, menos distância, se repartirá 

entre elas a dita légua de terra em quadra a respeito dos casais que tiverem”249. Já as maiores, 

com mais de cem casais, deveriam ser repartidas de modo que cada uma recebesse sua légua 

reservada.  

 A terra recebida era doada aos índios, devendo ser escolhida pelos mesmos de acordo 

com suas necessidades e preferências. Aos missionários cabia apenas a organização e 

administração desses povos, que por sua vez deveriam lograr o religioso e a Igreja de tudo o 

que fosse necessário para seu sustento250. Enquanto aos párocos cabiam-lhes uma porção de 

terra como qualquer outro morador, que não fosse donatário ou sesmeiro, para que nelas 

pudessem morar e “criar comodamente as suas galinhas, e vacas, e ter as suas éguas ou 

cavalo, sem as quais nenhum poderiam viver nos sertões”251.  

 Aos Ouvidores Gerais do Estado do Brasil cabia a execução deste Alvará de 23 de 

novembro de 1700, responsáveis pela medição e repartição das terras que deveriam pertencer 

aos aldeamentos, com conhecimento sumário da Coroa e de acordo com o que tivesse sido 

assentado com o bispo e a Junta das Missões252. O que não significou o fim dos conflitos entre 

índios e sesmeiros, pois estes foram, em muitos casos, contrários às demarcações realizadas 

pelos ouvidores, desrespeitando a autoridade régia, como foi o caso da Casa da Torre, que 

mesmo depois da referida lei continuou avançando sobre as terras indígenas. 

 No referido caso da Missão de Nossa Senhora do Ó, na Ilha de Sorobabel, os 

franciscanos lá chegaram em 1702, enviados pelo Bispo Frei Francisco de Lima, como vimos 

no ponto 2.2 desse capítulo. Porém, os inacianos acusavam esses religiosos de terem estreitos 

laços com os Davilla antes mesmo de assumirem a administração dos aldeamentos253. 

Segundo Serafim Leite, assistia na Casa do Sargento Mor e Procurador da Casa da Torre, 

                                                           
248 APR. Alvará que concede uma légua de terra às aldeias de índios, 23/11/1700. 
249 Idem.  
250 Idem. 
251 Idem.  
252 Idem. 
253 MARTIN, Gabriela. Arqueologia nas missões religiosas do Vale do São Francisco. Santa Cruz do sul: 

Revista do CEPA, v. 17, 1990.  
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Antônio Gomes de Sá, um franciscano conhecido como Padre Agostinho, favorável à 

expulsão dos jesuítas das missões do São Francisco que ficavam nas terras da Torre.  

 Há outro relato de que a “matriarca do morgado, D. Leonor Marinho, declarava estar 

disposta em sustentar os religiosos nos aldeamentos erguidos em seus domínio, desde que 

fossem ministrados por franciscanos”254. Uma preferência que provavelmente estava ligada 

aos interesses e conveniências da Casa da Torre, que de certa forma acabavam por escolher os 

religiosos que iriam atuar em “suas terras”, buscando os que melhor se adaptassem as suas 

necessidades. O que não significa dizer que a partir daquele momento, os próximos 

missionários a assumirem a administração das missões na região não seriam submetidos a 

problemas com essa família e seus arrendatários255, pois, como veremos no terceiro capítulo, 

até mesmos a Ordem de São Francisco que teria essa “preferência” dos Davilla tiveram 

muitas dificuldades para manter a atividade missionária nesse espaço. 

 O fato é que diante de toda a confusão entre jesuítas e a Casa da Torre no Vale 

Sãofranciscano, a Ordem dos Frades Menores se beneficiaram recebendo a Missão de Nossa 

Senhora do Ó, na Ilha de Zorobabel, além da Missão de Nossa Senhora do Pilar, na Ilha de 

Coripós, fundada no mesmo ano, em 1702. Três anos depois, em 1705, com a ampliação da 

atividade missionária no São Francisco fundaram novas missões: a Missão de Nossa Senhora 

dos Remédios, na Ilha do Pontal; Nossa Senhora da Piedade, na Ilha de Unhunhum. 

 Por último, concluindo o conjunto dos aldeamentos franciscanos no Médio São 

Francisco, em 1741 fundaram a Missão de Santo Antônio às margens do Rio Pajeú256, que 

congregava o Sertão de Rodelas: “uma grande área que ia desde o rio Carinhanha (na fronteira 

com Minas Gerais) até aproximadamente a foz do rio Moxotó”257, conhecido pela presença 

maciça de currais de gados, acompanhados por dezenas de aldeamentos missionários e das 

mais variadas etnias indígenas. A fundação tardia dessa missão foi provavelmente um reflexo 

                                                           
254

 ARRAES, Esdras. Rio dos currais: paisagem material e rede urbana do rio São Francisco nas capitanias da 

Bahia e Pernambuco.  São Paulo: Anais do Museu Paulista, v.21, n.2, p. 47-77, 2013. P. 60. 
255 Uma estratégia da Casa da Torre para ampliar suas terras foi o uso do sistema de arrendamento, onde 

dividiram seu território em lotes e distribuíram entre pessoas de sua confiança, que se tornavam seus 

arrendatários.   
256 Afluente do Rio São Francisco, nasceu na Serra da Balança, no município de Brejinho, próximo à divisa entre 

os estados da Paraíba e Pernambuco. 
257 Nascido no município de Sertânia, ele segue seu curso d'água pelos municípios de Ibimirim, Inajá, Tacaratu e 

Jatobá, em Pernambuco, fazendo divisa com o estado de Alagoas. Junto com seus afluentes forma uma bacia 

hidrográfica que deságua no Rio São Francisco. ARRAES, Esdras. Rio dos currais: paisagem material e rede 

urbana do rio São Francisco nas capitanias da Bahia e Pernambuco.  São Paulo: Anais do Museu Paulista, v.21, 

n.2, p. 47-77, 2013. p. 48. 
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da crescente necessidade em inserir os índios da região no sistema colonial, à medida que 

pecuária se desenvolvida, dando mais destaque para essas partes do sertão pernambucano.  

 Compunha ainda a atividade missionária franciscana nos sertões do Bispado de 

Pernambuco a Missão dos Cariris, na Paraíba, fundada em 1705. Segundo Frei Willeke esta 

ficou sob a administração desses religiosos até 1724, porém, em carta de 29 de julho de 1725, 

o Capião-mor da Paraíba João de Abreu de Castelo Branco afirmava estar à missão 

abandonada havia três anos258. Não se sabe o motivo exato do abandono, mas acreditarmos ter 

sido reflexo do descaso que a atividade missionária enfrentava nesta capitania, pois, na 

mesma carta, o Capitão-mor anunciava vários outros aldeamentos que foram abandonados ou 

nunca tiveram missionário, informando ter feito diligencias com o cabido e com os religiosos 

sem grandes resultados. Solicitou assim ao Rei, que determinasse alguns seculares, já que os 

clérigos regulares utilizavam constantemente os índios em seu favor, para socorrer os 

aldeamentos da Paraíba259.  

 Infelizmente, não temos registros precisos da fundação dessas missões, tornando 

imprecisos os fatos específicos que levaram à instalação dos franciscanos nessa área sertaneja. 

No entanto, é visível a relação entre a expansão da colonização e a atividade missionária, que 

se levada em consideração no conjunto, percebemos a importância dos franciscanos 

principalmente no São Francisco, tendo assumido o número significativo (cinco) de missões, 

em espaços importantes e estratégicos na colônia. Para fazermos uma melhor comparação 

enumeramos abaixo, as missões pernambucanas fundadas nessa região: 

 

Planilha 1 – Missões sãofranciscanas dos sertões de Pernambuco 

MISSÃO RELIGIOSA MISSIONÁRIOS 

Missão de Santo Antônio Franciscano 

Nossa Senhora do Ó Franciscano 

Nossa Senhora de Belém Capuchinho italiano 

Beato Serafim Capuchinho italiano 

Nossa Senhora da Conceição do Pambú Capuchinho italiano 

                                                           
258 APR. Carta do Capitão-mor da Paraíba João de Abreu de Castelo Branco ao rei, dando conta das aldeias de 

índios que não tinham missionários, 29/07/1725.  
259 Idem. 
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São Félix Capuchinho italiano 

Aldeia de São Francisco, da ilha de 
Aracapá 

Capuchinho italiano 

Santo Antônio, da ilha de Irapuá Capuchinho italiano 

Nossa Senhora da Piedade Franciscano 

Nossa Senhora do Pilar Franciscano 

Nossa Senhora dos Remédios Franciscano 

Aricobé260 Franciscano 

Aldeia de Pão de Açúcar Companhia de Jesus 

  

 

 

 À Companhia de Jesus competia apenas uma missão, estando as outras doze 

divididas entre os franciscanos e os capuchinhos italianos. Estes lograram importante trabalho 

entre os índios, os resguardando e contribuindo para a colonização dos sertões da capitania 

através da catequese indígena.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
260A Missão de Aricobé entrou aqui, pois como foi dito anteriormente, estava no território de Pernambuco, 

embora não tenhamos apresentado sua fundação, como as outras cinco, porque optamos em não incluí-la nesta 

pesquisa, já que estava mais relacionada à capitania da Bahia que de Pernambuco, mesmo fazendo parte da conta 

missionária desta última. 

Fonte: ARRAES, Esdras. Rio dos currais: paisagem material e rede urbana do rio 

São Francisco nas capitanias da Bahia e Pernambuco.  São Paulo: Anais do Museu 

Paulista, v.21, n.2, p. 47-77, 2013. 
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Terceiro capítulo 

Nos espaços das missões: colonos, índios e missionários 

 

3.1 - Missões: espaços experienciados  

Lugares são espaços experienciados, dotados de valores, onde são satisfeitas as 

necessidades biológicas e realizamos as mais variadas atividades261. Não podemos definir os 

conceitos de espaço e lugar separados, precisamos levar em consideração nossas experiências 

e conhecimentos, que abrange as diferentes maneiras pelas quais as pessoas conhecem e 

constroem realidades. São nos espaços sensoriais que os objetos díspares tomam familiaridade 

com o mundo que o criou, resultando nos lugares, classe especial de objetos, onde se pode 

morar. Ou seja, os “lugares e objetos definem o espaço, dando-lhe uma personalidade 

geométrica”262. Desta forma, os lugares tem visibilidade a partir das relações e experiências 

que se mantém no espaço, assumindo notoriedade de acordo com os sentidos sociais impostos 

a ele.  

As missões religiosas, se concebermos o tempo como um fluxo ou movimento tal 

como Yi-Fu Tuan263, são uma pausa no espaço colonial, marcando o movimento do homem 

sobre este. As experiências, os conflitos e interesses são analisados aqui como constituintes de 

cada lugar, considerando as diferentes maneiras de percepção de cada sujeito. Nosso objetivo 

até o momento foi mostrar como as missões franciscanas foram organizadas, fundadas e 

distribuídas nos “sertões” pernambucanos, como uma das principais contribuintes para a 

concretização da colonização desse espaço. Agora pretendemos analisar as relações 

estabelecidas nesses lugares com o intuito de compreender como os sujeitos marcaram e 

definiram esses lugares de diferentes maneiras.  

Dar visibilidade as missões e compreender como os sujeitos marcaram-nas, 

transformando o que era abstrato em concreto, é fundamental para compreendermos os 

múltiplos sentidos que as missões tiveram para os sujeitos que as experienciaram e para a 

colônia. A análise das alfaias264 das missões franciscanas vai mais além do que apenas 

                                                           
261 TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. p. 04.   
262 Idem. p. 20. 
263 Idem. 
264 Objetos que ornamentam um ambiente, no caso em estudos, são os objetos pertencentes às missões.  
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mensurar a grandeza do que pode ou não ter sido esses lugares, nos permite pensar as relações 

que ali se estabeleceram.   

 As missões franciscanas foram fundadas próximas às aldeias de índios sedentários, 

como forma de minimizar os prejuízos dos desgastantes deslocamentos de longa distância e o 

período de adaptação dos aldeados ao novo local265. Além disso, segundo Frei Willeke, os 

capuchos perceberam com a experiência que as aldeias indígenas eram localizadas em área 

oportunas para o desenvolvimento da agricultura, pesca e segurança, e por isso tornava-se 

mais viável aos frades utilizarem esses mesmos locais266. Uma prática diferente do que 

eventualmente aconteceu em outras áreas, onde os descimentos de longa distância eram a 

principal via de reagrupamento indígena, situando-os, no mínimo, a quinze dias de suas 

aldeias de origem267, como foi demonstrado pela historiadora Maria Regina Celestino de 

Almeida ao estudar as missões no Rio de Janeiro colonial, concluindo que os aldeamentos 

eram normalmente fundados distantes dos locais de origem das tribos indígenas para “integrá-

los aos novos núcleos portugueses e à força de trabalho na cidade ou em seus arredores”268. 

Sendo deslocado dos sertões do Rio de Janeiro, grande número de índios para o litoral.  

 Gabriela Martin, através do Projeto Itaparica de Salvamento269 realizado com o 

objetivo de salvaguardar restos arqueológicos do território que no período seria inundado pela 

barragem de Itaparica, no Rio São Francisco, constatou que o nome de uma ou duas aldeias 

indígenas presentes em determinado local correspondiam ao nome de uma missão, indicando 

a proximidade entre ambas.  

Os pequenos grupos de missionários que iniciaram a evangelização do sertão 

do São Francisco instalaram-se nas áreas onde já existiam aldeias 

estabelecidas de índios sedentários dedicados à agricultura e que estavam 

situados, principalmente, nas ilhas fluviais de solo mais fértil270.  

                                                           
265 WILLEKE, Frei Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978. 
266 Idem. p. 76. 
267 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
268 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 87. 
269 O Projeto Itaparica de Salvamento foi resultado de um convênio assinado entre a Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco (CHESF) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para através do Núcleo de Estudos 

Arqueológico (NEA) fossem realizados estudos de salvamento de restos arqueológicos encontrados na área que 

seria inundada por conta da construção da barragem de Itaparica, que abrange parte dos municípios de 

Petrolândia, Floresta, Itacuruba e Belém do São Francisco, em Pernambuco, Abaré, Chorrochó, Rodelas e Glória 

na Bahia.  
270 MARTIN, Gabriela. Arqueologia nas missões religiosas do nordeste do Brasil. Cadernos de Estudos Sociais, 

v. 6, n. 1, jan./jun. Recife, FUNDAJ. p. 171.  
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 A organização urbanística das missões instaladas nas ilhas do São Francisco não foi 

pensada previamente, como aconteceu em algumas outras missões que, com o objetivo de 

atrair os índios para o aldeamento, necessitava de uma pré-estrutura, com casas para 

acomodar os casais indígenas que deveriam receber271. Ou seja, a logística da missão era 

pensada antes de sua construção, o que provavelmente não aconteceu no São Francisco, bem 

como em outras regiões, de acordo com as análises dos vestígios das missões achados pelo 

Projeto Itaparica de Salvamento. Nelas foram encontradas construções simples, com arruado 

organizado de acordo com as necessidades e circunstâncias do local272.  

 Uma maior constatação de que as aldeias indígenas precederam as missões nas 

respectivas ilhas onde foram instaladas, podemos ver na Ilha de Sorobabel, onde consta uma 

“aldeia indígena situada no ponto mais alto da ilha"273. Durante as escavações na área da 

antiga aldeia foram encontradas “cerâmicas indígenas bem características, com engobo 

vermelho, sem nenhuma intrusão de materiais europeus, no recinto da missão, situada a uns 

500 metros da aldeia, a cerâmica indígena apareceu misturada a fragmentos da faiança 

europeia do século XVIII”274. Em outros pontos das escavações foram encontrados também a 

mistura de elementos da cultura europeia e das populações locais, transformando a Missão de 

Nossa de Nossa Senhora do Ó em um sítio histórico e de contato relevante para a história dos 

sertões pernambucanos275. Toda a missão era cercada por um muro de pedra, erigido em junta 

seca, que devia servir de sustentação ao atracadouro dos barcos. Neste muro foram 

encontrados ossos e alguns fragmentos cerâmicos, levando aos pesquisadores considerarem 

que ali servia como uma espécie de cemitério para os índios. Na igreja da missão também 

foram achados restos mortais, como afirma a historiadora Jacionara Silva: 

Na segunda nave da igreja foi encontrado um enterramento de uma 

criança da época em que a Missão era habitada. Alguns tijolos foram 

deslocados em um espaço mínimo para o enterramento, com a 

recomposição da tijoleira sem muito cuidado, de modo que alguns 

                                                           
271 MARTIN, Gabriela. Arqueologia nas missões religiosas do nordeste do Brasil. Cadernos de Estudos Sociais, 

v. 6, n. 1, jan./jun. Recife, FUNDAJ. 
272 Idem. p. 171-172. 
273 Idem. 172.  
274 Idem. 172. 
275 SILVA, Jacionira Coêlho. Arqueologia no Médio São Francisco: indígenas, vaqueiros e missionários. 2003. 

Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 
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haviam sido retirados pela enchente. Tratava-se de um enterramento 

cristão, sem acompanhamentos mortuários276. 

 A Igreja de Nossa Senhora do Ó fora reconstruída pelos franciscanos no século XVIII, 

pois a primeira igreja da missão havia sido destruída a mando das senhoras da Torre quando 

expulsaram os jesuítas daquelas terras. De acordo com o Livro de Alfaias277 da Província de 

Santo Antônio do Brasil, foi no tempo do missionário Frei Luís que “uma igreja de pedra e 

barro com cinco altares”278 foi erguida, juntamente com a capela do sacramento do batismo e 

capela mor279. A igreja era composta de tribuna e trono pintados e repartidos; frontispício nos 

altares colaterais e no frontal; um grande coro; grades na capela mor; e uma suntuosa imagem 

de Nossa Senhora do Ó, com “cinco palmos e meio, que custou o feitio de 100 mil reais, com 

manto de seda”280. Com o trabalho do Projeto Itaparica de Salvamento foi encontrado 

vestígios da construção, “destruída por uma enchente do rio, em 1792”281, resultando num 

levantamento da planta baixa da Igreja e de um desenho da suposta fachada da mesma (figura 

1 e 2).  

 

 

                                                           
276 SILVA, Jacionira Coêlho. Arqueologia no Médio São Francisco: indígenas, vaqueiros e missionários. 2003. 

Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. p. 262. 
277 Livro da Província de Santo Antônio do Brasil de 1739, onde foram listados os bens pertencentes as missões 

administradas pela Ordem em Pernambuco e Bahia. 
278 APR – Livro de Alfaias da Província de Santo Antônio do Brasil, 1739. Ver anexos. 
279 Idem. 
280 Idem.  
281 MARTIN, Gabriela. Arqueologia nas missões religiosas do nordeste do Brasil. Cadernos de Estudos Sociais, 

v. 6, n. 1, jan./jun. Recife, FUNDAJ. p. 176. 

Figura 1 – Igreja Nossa Senhora do Ó, Missão Franciscana da Ilha de Sorobabel – PE. Projeto 

Itaparica de Salvamento. Fonte: MARTIN, Gabriela. Arqueologia nas missões religiosas do nordeste 

do Brasil. Cadernos de Estudos Sociais, v. 6, n. 1, jan./jun. Recife, FUNDAJ. 
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Seria a Igreja de Nossa Senhora do Ó, na ilha de Sorobabel, semelhante à Igreja da 

Missão de Jacobina (figura 3), ambas com plantas típicas das capelas barrocas dos séculos 

XVI a XVIII. Ornamentada de tudo o que precisava para o culto das missas, embora 

demonstre em seus utensílios bastante simplicidade, assim como outras missões franciscanas 

do vale do São Francisco. 

 

Figura 2 – Planta da Igreja Nossa Senhora do Ó, Missão Franciscana da Ilha de Sorobabel – PE. 

Projeto Itaparica de Salvamento. Fonte: MARTIN, Gabriela. Arqueologia nas missões religiosas 

do nordeste do Brasil. Cadernos de Estudos Sociais, v. 6, n. 1, jan./jun. Recife, FUNDAJ. 

 

Figura 3 – Igreja Bom Jesus da Glória, Missão de Jacobina – Bahia. Acessado: 18/06/2016 

Disponível em: http://www.ferias.tur.br/fotogr/131532/igrejadamissaoemjacobina-ba-

fotobelitardo/jacobina/ 
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De acordo com o Livro de Alfaias da Província de 1739, Frei Luís foi um dos maiores 

contribuidores para o crescimento da Missão de Sorobabel, tendo, através das esmolas 

angariadas dos devotos de Nossa Senhora do Ó e do trabalho dos índios, construído, além da 

igreja, casas para missionários com “duas celas de sobrado assoalhado de taboa”282 e três 

casas que serviam como oficinas. De acordo com os objetos comprados no tempo desse e de 

outros missionários podemos perceber que eram oficinas de carpintaria e olaria283. Esta última 

localizada próximo ao barreiro e ao barranco do rio, de onde eram retirados “sedimentos para 

a construção e o fabrico de telhas e tijolos”284.  

As índias deviam praticar a tecelagem na Missão de Nossa Senhora do Ó, já que entre 

seus pertences existia um tear de tecer pano, além de bacia de cobre e taxo para tingir tecido. 

Outros objetos como enxadas, machados e cavadores nos indicam a prática da agricultura, 

típica de todas as missões, sendo o sustento base dos aldeados e missionários. A criação de 

animais também foi significativa nesse aldeamento, constando 80 cabras entre grandes e 

pequenas285 em 1739, enquanto em 1760 contava-se pouco mais ou menos de 100 cabeças do 

mesmo animal, entre 20 a 30 porcos e 13 cabeças de gado286. 

Na Missão de Nossa Senhora dos Remédios287 o que nos chamou atenção foi a criação 

de ovelhas registrada pela Província em 1739, quando constavam 136 cabeças do animal. 

Servia como fonte alimentar e matéria prima para a fabricação de lã, podendo ser essa missão 

fornecedora da matéria prima para a tecelagem. De estrutura simples, esta devia abrigar 

menos pessoas que a Missão de Sorobabel, onde a ilha que estava localizada era bem maior e 

significativa.  A Igreja (figura 4), principal edificação dentro da missão, tinha estrutura 

singela, com planta que nos mostra a presença apenas de nave, capela-mor e sacristia288.  

                                                           
282 APR. Livro de Alfaias da Província de Santo Antônio do Brasil, 1739. Ver anexos. 
283 Entre as ferramentas da missão que indicam a prática da carpintaria tempo: prensa, eixo de martelo, serra de 

mão, serra braçal, martelo e goiva; e de olaria foram encontradas formas de fazer telhas. Ver anexo. 
284 SILVA, Jacionira Coêlho. Arqueologia no Médio São Francisco: indígenas, vaqueiros e missionários. 2003. 

Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. p. 265. 
285 APR. Livro de Alfaias da Província de Santo Antônio do Brasil, 1739. Ver anexos. 
286 APR. Inventário das missões franciscanas no Vale do São Francisco, 1760. 
287 O Projeto Itaparica de Salvamento fez prospecção arqueológica também na Missão de Nossa Senhora dos 

Remédios, localizada na Ilha do Pontal. Diferente da Missão de Sorobabel, esta não havia sido destruída, pelo 

contrário, até os dias atuais a igreja e cemitério da antiga missão franciscana são utilizados. Um patrimônio 

histórico de singular importância para os amantes da história e arquitetura. 
288 SILVA, Jacionira Coêlho. Arqueologia no Médio São Francisco: indígenas, vaqueiros e missionários. 2003. 

Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. p. 257. 
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Essa igreja foi construída bem no “centro da ilha, voltada para o lado pernambucano, 

em frente ao povoado Vermelho”289, onde a 30 metros de distância consta o cemitério da 

missão, utilizado pela população local até os dias de hoje, assim como a igreja. A presença de 

alguns poucos utensílios para o culto da missa e decoração da igreja, como uma imagem do 

Santo Cristo e uma imagem pequena de Santo Antônio doada pelo senhor da Torre290, 

ressaltam a simplicidade desse espaço. O que tinha de maior valor eram apenas três peças: 

uma coroa de prata de Nossa Senhora, um cordão de ouro com quatro palmos e outro cordão 

de ouro com um palmo que ficava no menino Jesus, e o resplendor da Nossa Senhora, com 

três corações pequenos de filigrana291. A casa dos missionários era igualmente simplória com 

uns poucos utensílios para comer e beber e alguns panos, uma mesa com gaveta para cela e 

                                                           
289SILVA, Jacionira Coêlho. Arqueologia no Médio São Francisco: indígenas, vaqueiros e missionários. 2003. 

Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. p. 256. 
290 APR. Livro de Alfaias da Província de Santo Antônio do Brasil, 1739. Ver anexos. 
291 Trabalho ornamental feito de fios muito finos e pequeninas bolas de metal, soldadas de forma a compor um 

desenho. O metal é geralmente ouro ou prata, mas o bronze e outros metais também são usados. 

Figura 4 – Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, Ilha do Pontal. 

Acessado em: 18/06/16 Disponível em: http://atrativope.blogspot. 

com.br/2013/12/lagoa-grande-atrativos-naturais-e.html 
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outra mesa no refeitório com dois bancos. De ferramentas foram registrados apenas utensílios 

para carpintaria, além de uma canoa grande utilizada para fazer transporte de pessoas pelo Rio 

São Francisco. Cenário que não foi modificado ao longo dos anos que transcorreram até a 

transformação das missões pernambucanas em vilas, em 1760, acrescida apenas de alguns 

escravos e 25 cabeças de gado, entre vacum e cavalar.  

Mais simples ainda eram as acomodações da Missão do Pajeú, que recebeu os 

pertences da Missão do Una quando esta foi devolvida pelos franciscanos, e mesmo assim 

conta com uma pequena lista de alfaias, sendo a mais pobre das missões franciscanas em 

Pernambuco. Possuía além de alguns panos de ornamentação e objetos para missa, “duas 

imagens pequenas de barro, uma de Santo Antônio, outra de Nossa Senhora do Rosário”292. A 

casa dos missionários era fornida por uma mesa grande, quatro bancos grandes, uma 

prateleira, uma toalha de pano de linho, quatro toalhas de Hamburgo, seis guardanapos 

também de Hamburgo, duas toalhas de cozinha, dois sacos provavelmente de dormir, uma 

dúzia de pratos e duas cadeiras293.  As ferramentas eram três machados, três enxadas e dois 

cavadores, ou seja, diferente de outras missões franciscanas que praticavam mais de uma 

atividade entre olaria, pecuária, marcenaria, tecelagem ou transporte de pessoas, a Missão do 

Pajeú exercia apenas o cultivo da terra, estando ai a causa de sua extrema pobreza, pois, os 

rendimentos deveriam ser mínimos294. Essa situação se manteve até 1760 como podemos 

perceber na descrição do Sargento-mor Jerônimo Mendes da Paz, responsável pela diligência 

que a transformou em vila neste mesmo ano: “A igreja está tão despida de ornamentos e bens, 

como se pode ver no inventário, e tanta falta de asseio, que nunca imaginei em minha vida, 

que houvesse sacerdote, que se atrevesse em terra de cristandade a celebrar sobre altar tão 

indecente e toalha tão imunda”295. 

No livro de alfaias, até o momento trabalhado, não conseguimos ter acesso às páginas 

que tratam da Missão de Nossa Senhora da Piedade, na ilha de Inhunhum. No entanto, com o 

Inventário de todas as missões administradas pela Província de Santo Antônio do Brasil, nas 

partes pernambucanas do São Francisco, é possível pensarmos o espaço dessa Missão. 

Segundo o Sargento-mor Jerônimo Mendes da Paz, citado anteriormente, a Missão de 

Inhunhum era pequena, com poucos índios aldeados, “porém, a todos esses poucos que 

haviam, tinha feito sua casa de pedra e barro e coberto de telha e seus repartimentos cousa que 

                                                           
292 APR. Livro de Alfaias da Província de Santo Antônio do Brasil, 1739. Ver anexos. 
293 Idem. 
294 Idem. 
295 APR. Inventário das missões franciscanas no Vale do São Francisco, 1760.  
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se não verá em alguma outra missão do Rio”296, contando-se nove casas, uma dos 

missionários e oito dos índios. Um espaço tranquilo onde predominava a paz dos missionários 

com os aldeados e colonos vizinhos297. Lembrando-nos que a prosperidade das missões estava 

diretamente ligada a capacidade de seus missionários conseguirem conduzir bem as relações 

dentro e fora desses espaços, minimizando os conflitos. Pois, muitos dos bens das missões 

foram doados ou comprados com fundos angariados dos devotos que frequentavam a igreja da 

mesma. Na missão do Sorobabel, por exemplo, Frei Luís conseguiu arrecadar 16 mil réis para 

comprar a Coroa de Nossa Senhora. O que deve ter acontecido em outras missões, mesmo que 

não tenhamos registros, principalmente com os elementos compostos de ouro e prata.  O que 

nos leva novamente à Missão de Nossa Senhora da Piedade, que mesmo sendo pequena, 

conseguiu manter boa estrutura, graças à capacidade de administração dos religiosos que por 

ela passaram. A igreja era bem ornamentada, com tudo o que precisava para o culto das 

missas, nos chamando atenção as imagens de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do 

Rosário e Nossa Senhora da Conceição ambas com coroas de pratas. Ainda de acordo com 

seus bens podemos concluir que os índios da Missão praticavam carpintaria, agricultura e 

criação de animais: 50 cabras. 

A Missão de Coripós ou Missão de Nossa Senhora do Pilar, como era chamada em 

homenagem a sua padroeira, foi a mais prospera das missões franciscanas como podemos ver 

no livro de alfaias de 1739 e no Inventário de 1760 realizado dessa missão. Na década de 

1730, a missão, embora demonstrasse a simplicidade da época, já se destacava das demais 

pela extensa lista de objetos e ornamentos que a compunham. Com capela-mor e altares 

colaterais, a igreja da missão possuía uma sacristia com painel de Nossa Senhora, um oratório 

com imagem da mesma santa, além de cortinas de chitas e outros elementos para ornamentar 

o espaço, como: cálices, pedra de ara298, missal299, campanhias300, galhetas301, sanguinhos302, 

amitos303, panos de vários tipos, estante para missal ou leitura, etc, muitos dos quais foram 

encontrados em outras missões franciscanas. Entre as ferramentas encontramos utensílios 

                                                           
296 APR. Inventário das missões franciscanas no Vale do São Francisco, 1760.  
297 Idem. 
298 Mesa da pregação. 
299 Livro usado nas missas para as leituras próprias do celebrante, o padre, onde contém vários tipos de orações 

eucarísticas. 
300 Utilizadas como sinos. 
301 Utensílio para guardar óleo ou água benta.  
302 Pano com que o padre enxuga o cálice após beber o vinho na missa. 
303 Paramento utilizado pelos padres.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Missa
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como prensa de mesa, martelo, verruma304 e serras de mão que indicam a prática da 

carpintaria, outros como enxadas, foices e picadeiras que indicam o trabalho da agricultura, e 

uma roda de mandioca305 para a produção de farinha. Havia ainda, em 1739 , a criação de 

ovelhas e cabras, assim como duas canoas grandes utilizadas para o transporte no Rio. No 

mesmo período já nos chamava atenção suas peças de ouro e prata, que embora fossem 

pequenos ornamentos tornavam-se importantes em um espaço onde tudo era escasso306. Em 

meados dos setecentos, a missão estava ainda mais enriquecida de bens. Para termos noção, 

possuía cinco imagens (em 1739 contavam-se apenas três) acrescidas de adereços de prata ou 

ouro, como podemos ver na lista no inventário em anexo, além de várias outros objetos de 

valor: como cordões, cruz de filigrana, brincos, relicário, resplendor, botão, todos de ouro, 

pente de tartaruga e uma “boceta pequena redonda de maças que tem dentro o ouro 

lavrado”307.  

Entre os títulos de bens da Missão de Coripós existia menção a uma quantia de 25.380 

réis em dinheiro, 120 cabeças de gado vacum, 367 cabras e 140 ovelhas, sendo então a 

pecuária de grande importância para esta missão, com uma quantidade de animais que não se 

viu repetir em nenhum outro aldeamento franciscano nas partes de Pernambuco. Desta forma, 

de acordo com o inventário da missão, parte de seus rendimentos vinha da criação de animais, 

que foi crescente nas duas décadas, entre 1740 e 1760, já que em 1739 contava-se apenas 13 

cabras e 16 ovelhas. No entanto, deve ter sido ainda mais lucrativo a venda de sal e farinha, 

produzidos na missão como mencionamos anteriormente. Pois, entre os pertences 

inventariados da missão encontramos 23 surrões308 de sal da terra e cinco alqueires309 de 

farinha, os quais rendiam boa quantidade de dinheiro. O Sargento-mor Jerônimo da Paz 

afirmou ter a missão o valor de 646 réis proveniente da venda de um surrão de sal, assim, se o 

missionário chegasse a vender todos os surrões de sal que possuía, no período, chegaria a 

angariar 14.858 réis, nos mostrando assim de onde realmente provinha todo dinheiro e 

                                                           
304 Instrumento de aço em forma de espiral, que possui a extremidade inferior pontiaguda. É utilizado 

principalmente para perfurar madeira.  
305 Normalmente utilizada nas casas de produção de farinha de mandioca, servia para triturar a raiz da mandioca.  
306 Perceba que até o momento as peças que temos chamado atenção são as imagens e objetos composto de ouro 

ou prata, isso porque nos ajuda a mensurar a riqueza de cada missão. A imagem de Nossa Senhora do Ó, da 

Missão de Sorobabel, custou 100 mil réis, uma quantia alta para o período. Afirmativa baseada, por exemplo, no 

valor das vendas de surrões de sal, cada qual custando 646 réis, valor 150 vezes menor que o da dita imagem.  
307 APR. Inventário das missões franciscanas no Vale do São Francisco, 1760.  
308 Espécie de saco feito de palha de carnaúba medindo pouco mais ou menos de 80 cm de largura por 1,00m de 

comprimento. Utilizado para a condução em animais de cereais, como: arroz, farinha, feijão, milho etc. 
309 Medida agrária variável de região para região. No Brasil, existe alqueire mineiro, paulista, fluminense 

etc. Como não sabemos a qual estava se referindo o Sargento-Mor Jerônimo Mendes da Paz não podemos 

denominar uma medida para cada alqueire. 
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grandeza da Missão de Nossa Senhora do Pilar. O mesmo foi observado na Missão do Pontal, 

onde a venda de sal e farinha tornaram-se vantajosos, possuindo 25 surrões do primeiro e 

apenas dois do segundo no ano de 1760.  

 A espacialização das missões franciscanas, de acordo com seus pertences, nos permite 

mensurar não apenas a grandeza, mas principalmente observar as atividades desenvolvidas 

nesses lugares, nos fazendo pensar como índios e missionários se organizaram. Notamos que 

as ferramentas e demais coisas que possuíam valor eram guardadas pelos religiosos na igreja 

ou em suas residências, como forma de manter o controle sobre os aldeados. O que terminou 

por repercutir em relações de dominação, onde os frades foram mediadores culturais, mas não 

de forma unilateral. O encontro de objetos indígenas, como as cerâmicas localizadas pelo 

Projeto Itaparica de Salvamento, não é observado no livro das alfaias e nem no inventário. 

Isso porque ambos são apenas relacionados à igreja, casa dos missionários e currais. Os 

pertences das residências indígenas não entraram em nenhum dos dois levantamentos, por se 

tratarem de bens particulares dos índios e não da missão ou missionário, onde se devia 

certamente encontrar objetos típicos da cultura dessa gente. Podemos então afirmar que nos 

espaços das missões a interação cultura se fez presente e constante, tendo algumas tradições 

dos povos indígenas sobrevivido mesmo com a tentativa de imposição do outro. Desta forma, 

pensando nos aldeamentos enquanto espaços experienciados, que assumem significados 

distintos de acordo com os atores sociais que os circundam, se faz imprescindível a análise 

das relações que ali se desenvolveram. Como faremos a partir desse momento.  

3.2 - Cativo ou não cativo: trabalho indígena no Brasil colonial 

 Desde os primeiros anos da colonização no Brasil foi percebida a importância dos 

povos indígenas para a efetivação do empreendimento além-mar, constituindo-se como parte 

integrante do sistema colonial português. A estes foram atribuídas funções primordiais à 

medida que o processo colonizador e as experiências, provenientes da interação entre 

colonizadores e colonizados, foram se concretizando entre os séculos XVI e XVIII310. Os 

índios “logo foram percebidos como força de trabalho em potencial e como contingente 

populacional mínimo e necessário para a manutenção do domínio colonial”311. Ou seja, 

deveriam proteger militarmente e povoar a colônia, assim como garantir a reserva de mão de 

                                                           
310 GATTI, Ágatha Francesconi. O Trâmite da Fé: atuação da Junta das Missões em Pernambuco (1681-1759). 

2009. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo.  
311 Idem. p. 17. 
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obra que atendesse a demanda dos colonos onde o numeral de escravos africano não fosse 

satisfatório.  

As populações indígenas foram indispensáveis ao projeto da colonização 

tanto na América hispânica quanto na portuguesa, sobretudo em seus 

primórdios, quando a pouca disponibilidade de capitais, a abundância de 

terras, a alta densidade demográfica indígena e a rarefeita população 

europeia eram características predominantes. Somem-se a isso as 

concepções de sociedades fortemente hierarquizadas por parte daqueles 

que para cá se dirigiam e delineavam um projeto colonizador que 

deveriam garantir altos lucros e baixos custos... Conclui-se daí que a 

alternativa mais viável e racional para a exploração econômica do Novo 

Mundo não podia, absolutamente, prescindir dos povos indígenas: através 

de relações de alianças e/ou conflitos, os europeus buscavam obter deles 

as terras, os alimentos e o trabalho, necessários aos seus 

empreendimentos coloniais312. 

Definir o status dos índios nessa sociedade era extremamente relevante, tendo a Coroa 

portuguesa grande dificuldade em encaixá-los em alguma categoria conhecida313. Cativo ou 

não cativo? Era a questão que circundava a realidade no Brasil. Principalmente quando em 

1537 o Papa Paulo II, elaborou as Bulas Universibus Christi fidelibus e Sublimis Deus, 

proibindo a escravidão indígena, alegando serem estes possuidores de alma imortal, 

diferentemente dos negros africanos. Por isso, deviam ser levados à vida pelo exemplo e 

oração314, lembrando aos portugueses que para além dos benefícios econômicos que a 

“dominação” dos índios traria, existia a proposta primeira da colonização, que era a 

propagação da fé cristã.  

Decisão contrária aos interesses dos colonos, necessitados de mão de obra para dar 

continuidade à implantação dos sistemas de donatarias no Brasil, que concedia o direito ao 

cativeiro indígena como forma de suprir a demanda, através dos Resgates315. Cabia então, à 

Metrópole portuguesa definir de uma vez por outra a condição dos povos indígenas em seus 

domínios.  

                                                           
312 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 87. 
313 CAVALCANTI, Alessandra Figueiredo. Aldeamentos e política indigenista no bispado de Pernambuco – 

séculos XVII e XVIII. 2009. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
314 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 

pombalino no século XVIII. 2005. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
315 Troca de índios prisioneiros de outras tribos indígenas por mercadorias, sendo o índio resgatado tornado 

cativo por no máximo dez anos. 
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A Mesa da consciência e das Ordens, criada por D. João em 1532 para assessorá-lo 

nos assuntos relacionados à consciência real, composta por teólogos e advogados, discutiu 

questões morais relativas aos índios, como “sua natureza e posição social nas colônias, a 

legalidade de sua escravidão e da “guerra justa”316. O que não significou a elaboração e 

execução de leis específica que atendesse as reais necessidades dos indígenas, mas sim uma 

política indigenista caracterizada “por uma infinidade de decretos, bandos, leis, alvarás e 

cartas régias que continuamente se estabeleceram e se anularam, se cumprindo ou não 

conforme o jogo de forças na colônia entre os agentes interessados”317. Estava a Coroa mais 

preocupada com os benefícios que o trabalho indígena trazia para o desenvolvimento 

econômico da Colônia e do Reino318. Beatriz Perrone-Moisés319, classificou-as como uma 

política contraditória, oscilante e hipócrita, que podemos observar nas várias revisões 

legislativas que a Coroa fez entre o século XVI e XVII, ora tendo os índios livre 

incondicionalmente, ora ressalvando alguns casos de escravidão como em “guerra justa” ”, 

procurando um meandro que atendesse todos os interesses dos sujeitos envolvidos: índios, 

colonos e missionários. A seguir destacaremos alguns dessas leis, que nos permitem ter noção 

da condição em que os povos indígenas foram submetidos durante a colonização do Brasil, 

ressaltando que houve uma infinidade ainda maior de leis, mas que não vem ao caso discuti-

las.  

3.2.1 – A política indigenista portuguesa  

A primeira decisão significativa tomada pela Coroa portuguesa foi em 1549, no 

regimento entregue a Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, onde constavam 

ordens para que proibisse a venda de armas aos indígenas, assim como as expedições de 

captura dessa gente320. Mais tarde em 1565 a Mesa de Consciência e Ordem afirmou ser o 

cativeiro indígena ilícito, salvo em casos de “guerras justas”, sendo mais conveniente reuni-

los em Missões. Levando o referido governador se reunir em Conselho com o bispo, o 
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ouvidor-geral e jesuítas para deliberar sobre o assunto e o conselho da Mesa, quando foi 

decidido que: 

a) se algum se recolhesse às missões, só poderia ser entregue por ordem 

do governador ou do ouvidor, provada a legitimidade do cativeiro; b) o 

colono perderia o direito ao trabalho indígena se das missões fossem 

tirados à forma; c) que os jesuítas entregariam os índios que da sua aldeia 

se declarassem escravos ou preferissem servi fora; d) os resgates não 

seriam válidos sem a concordância das autoridades; e) fossem castigados 

aqueles que casassem índias com escravos; f) fosse nomeado um Curador 

aos índios; g) que o Ouvidor fizesse correição pelas missões e aldeias, 

ouvindo as partes e administrando a justiça no exercício de suas 

atribuições321. 

Essas sugestões levaram à Lei de 20 de março 1570, elaborada por D. Sebastião, 

confirmando que não podia cativar por maneira alguma os índios, “salvo aqueles que fossem 

tomados em guerra justa, que se fizesse com licença, ou do governador das ditas partes, e os 

que saltassem os portugueses, e outros gentios para comerem”, com declaração de que as 

pessoas que os fizessem cativos deveriam registrá-los nos livros das provedorias do Brasil, 

“para se poder saber quais eram os que licitamente foram cativos, e não fazendo assim 

perdessem a ação de os terem por tais, e eles ficassem livres, e todos os mais que por qualquer 

outro modo se cativassem”322. Deixando assim aberta a possibilidade dos colonos manterem o 

acesso ao trabalho escravo dos índios.  

No entanto, dando continuidade à odisseia da legislação indigenista, nova lei de 

novembro de 1595, reviu a possibilidade do cativeiro indígena, permitido apenas para os 

feitos em guerra e com provisões particulares assinadas pela Coroa323, declarando livre todos 

àqueles que fossem escravizados em expedição sem a ordem real. Além disso, a lei de 1595 

definiu como “guerra justa” a que se fizesse contra “os que ameaçavam a segurança e o bem 

estar do Reino”324, abrindo margem para enquadrar várias situações nessa categoria de guerra. 

Um ano depois, em 1596, foi conferido à Companhia de Jesus a exclusividade dos 

“aldeamentos dos índios do sertão com a incumbência de os aldea-los próximos aos 
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estabelecimentos dos europeus”325. Era uma tentativa de impedir as abusivas entradas dos 

colonos em busca de índios, com a desculpa de “guerra justa”, e manter uma fonte de mão de 

obra disponível próximo aos núcleos populacionais portugueses. Essa situação também é uma 

explicação para as missões de catequese indígena terem crescido significativamente em finais 

do século XVI, acompanhando o caminho da colonização. Sendo, mais tarde, esta lei, assim 

como outras, foi revogada devido às várias reivindicações e a falta de aplicabilidade, pois, os 

colonos continuaram a manter o costume de, em nome da “guerra justa”, escravizar os índios. 

O Rei Felipe III iniciou, então, nova política indigenista mais severa em relação ao assunto, 

alegando ser sido informado dos modos ilícitos com que no Brasil se cativavam os índios.   

A liberdade indígena foi confirmada em 5 de junho de 1605 e confirmada em 30 de 

junho de 1609, quando foi ordenado que “em nenhum caso se pudessem os ditos índios 

cativar”326. Uma resposta obvia, aos muitos “conflitos entre colonos, necessitados de mão de 

obra, e missionários, preocupados com a conversão dos pagãos e com o controle dessa mão de 

obra”327. Porém, em vez resolver os problemas, estas Leis vieram a piorar ainda mais o clima 

nada amistoso que circundava a colônia, levando a Lei de 10 de setembro de 1611, ratificando 

a liberdade indígena de acordo com direito e seu nascimento natural, ainda que com algumas 

exceções, como ficou determinado: 

declaro todos os gentios das ditas partes do Brasil por livres, conforme o 

direito, e seu nascimento natural, assim os que já forem batizados e 

reduzidos a nossa santa fé católica, como os que ainda virem como 

gentios conforme a seus ritos e cerimônias, e que todos sejam tratados e 

batizados, digo, tratados, e havidos por pessoas livres, como são, sem 

poderem ser constrangidos a serviço nem a coisa alguma contra sua livre 

vontade, e as pessoas que deles se servirem lhe pagarem seus trabalhos, 

assim, e de maneira que são obrigados pagar a todas as mais pessoas 

livres. Porém, sucedendo caso que os ditos gentios movam guerra, 

rebelião, e alevantamento, fará o governador do dito Estado, junta com o 

bispo, sendo presente, e com o chanceler, e desembargador da relação, e 

todos os prelados das ordens que forem presentes no lugar onde se fizer a 

tal junta, e nela se averiguará se convém, e é necessário ao bem do Estado 

fazer-se guerra ao dito gentio, e se ela é justa; e do assentamento que se 

tomar, se me dará conta com relação das coisas que para isso há, e eu as 
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mandar ver, e aprovado que se deve fazer a guerra se fará, e serão cativos 

todos os gentios que nela se cativarem328.  

A Lei de 1611 retomou a “guerra justa” e acrescentou como forma lícita de escravizar 

os índios a compra daqueles que estivessem presos ou cativos de outros. A Companhia de 

Jesus foi destituída de sua posição privilegiada, enquanto detentora do monopólio dos 

descimentos indígena, conferindo o poder temporal aos capitães de índios. A estes cabia 

realizar os descimentos através da persuasão, sem lhes aplicar forças ou qualquer outra 

moléstia, na companhia de algum religioso língua329. Com os índios descidos os capitães 

deveriam formar aldeamentos, compostos de até trezentos casais, onde pudessem edificar a 

seu modo moradias e cultivarem suas hortas: “e os ditos gentios serão senhores de suas 

fazendas e nas povoações, assim como os são na serra sem lhes poderem ser tomadas”330. 

Estes aldeamentos ou aldeias, como constam em várias cartas régias, formaram o que 

chamamos de missões. Lugares compostos pelo cenário da vida indígena e da fé católica, já 

que era obrigatório cada um dos aldeamentos possuírem Igreja e religioso responsável pela 

catequese indígena. 

 Seguiram-se assim, outras leis, encabeçando a ideia de índio livre, com possibilidade 

de escravidão em caso de “guerra justa”, ressaltando a necessidade das missões religiosas, que 

durante o século XVII e meados do XVIII ganharam destaque significativo por ser outra via 

de obtenção do “controle” indígena. “Com a “guerra justa” os colonos obtinham a posse de 

escravos reconhecidos pela legislação portuguesa ao passo que nos aldeamentos missionários, 

havia a possibilidade de alugar mão de obra indígena”331. O que nos leva a afirmar, tal como 

Caio Boschi332, que os aldeamentos possuíram função religiosa e econômica, atendendo a 

múltiplos interesses, o que causou vários conflitos, como veremos adiante.  

Com a instituição do Estado do Maranhão e Grão-Pará, a legalização do trabalho 

indígena foi ainda mais intensificada, repercutindo também, na elaboração de uma gama de 

leis que procuravam definir a condição dessa gente. Muitas das quais foram estendidas para as 

partes do Brasil, como a “Lei de liberdade dos índios do Maranhão”, elaborada em primeiro 
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de abril de 1680, fonte de fortes conflitos que resultaram a Revolta de Beckman e a expulsão 

dos jesuítas do Maranhão333. Esta revogava todas as leis anteriores, proibindo toda forma de 

escravidão indígena, os quais deveriam ser aldeados, sob o controle dos padres da Companhia 

de Jesus.  

Era bastante viável à Coroa a manutenção das missões religiosas pelas funções que 

contribuíam para a manutenção e desenvolvimento da sociedade portuguesa que se fixava no 

Brasil. Por isso, recordando que o maior objetivo da colonização dessas terras, segundo a 

Igreja católica, era a propagação da fé cristã, a Metrópole realizou dois feitos importantes, que 

marcaram a segunda fase de atuação missionária, com a expansão para os sertões: a 

elaboração do Regimento das Missões (1686) e a criação da Junta das Missões (1688). 

Na tentativa de minimizar os impasses entre colonos e missionários, regulamentar a 

administração das missões, e tornar acessível o trabalho indígena aos colonos, a Coroa 

portuguesa elaborou o “Regimento, e leis sobre as Missões do Estado do Maranhão, e Pará, e 

sobre a Liberdade dos Índios”, conhecido como Regimento das Missões, regulamentando a 

lei de 1680. No Regimento, foi definido que o controle espiritual e temporal dos índios ficaria 

sob a responsabilidade dos jesuítas, embora tivessem por obrigação permitir o acesso dos 

colonos à mão de obra dos aldeados, contato que lhes fossem pago o justo por seus trabalhos, 

de forma que não faltassem índios homens para a manutenção das roças em suas missões. Os 

vinte e quatro parágrafos que trata o Regimento das Missões explana em sua grande totalidade 

sobre o trabalho indígena, única forma de torná-los “civilizados”334, deixando em aberto a 

possibilidade dos cativeiros para os índios que não estivessem nas missões, o que aconteceu 

frequentemente, permitindo-nos, assim, perceber que na lógica indígena tornou-se viável 

estarem nesses espaços, onde eram resguardados por uma legislação específica, mesmo que 

em 1688, a Coroa tenha retomado as diretrizes de leis anteriores, como a de 1611.  

Uma questão bastante interessante para esta pesquisa a respeito do Regimento das 

Missões é referente à colocação dos jesuítas como administradores dos aldeamentos. 

Trazendo-nos uma série de questionamentos, tais como: o Regimento das Missões se 

expandiu para outras ordens religiosas? Era seguido pelos franciscanos? José Oscar Beozo 

comentando as principais disposições do Regimento das Missões, que permaneceram em 
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vigor de 1686 a 1755, afirma caber aos jesuítas e franciscanos de Santo Antônio o governo 

espiritual e temporal dos índios, como consta no parágrafo primeiro do aludido Regimento: 

os padres da Companhia terão o governo, não só espiritual, que antes 

tinham, mas o político e temporal das aldeias de sua administração, e o 

mesmo terão os padres de Santo Antônio, nas que lhes pertence 

administrar; com declaração, que neste governo observarão as minhas leis 

e ordens, que se não acharem por esta, e por outras reformadas, tanto em 

os fazerem servir no que elas dispõem, como em os ter prontos para 

acudirem à defesa do Estado, justa guerra dos sertões, quando para elas 

sejam necessários335.  

Desta forma, não só a Companhia de Jesus coube seguir o Regimento missionário, 

como também aos franciscanos e provavelmente, mais tarde, a outras ordens religiosas que 

chegaram a atuar na atividade missionária no Brasil. O foco do Regimento estava na 

administração das missões e não nos jesuítas, e por isso, aos outros religiosos, independente 

da ordem, coube seguir as legislações vigentes. Como observamos nos Estatutos da Província 

de Santo Antônio do Brasil, onde encontramos muitos pontos de acordo com esse Regimento. 

Seria uma forma encontrada pelos franciscanos de integrar sua administração à política 

missionária portuguesa. Logo, podemos deduzir que tanto o Regimento das missões se 

expandiu para outras ordens religiosas, como foi, ao menos na legislação, seguidos pelos 

frades menores.  

Dando continuidade a política portuguesa que visava minimizar os conflitos na colônia 

a respeito dos índios, a Junta das Missões foi instituída dois anos depois do Regimento das 

Missões, em 25 de março de 1688. Segundo o documento que a institui, esta deveria dar 

continuidade a todo trabalho feito até aquele momento na propagação da fé, tratando de todos 

os assuntos referentes às missões, “para que nela com experiente prudência se possam tomar 

aquelas resoluções que forem de maior utilidade para o serviço de deus, e bem das almas”336. 

Deveria ser composto pelo “Governador desse Estado, do Arcebispo se nela por sua vontade 

quisesse entrar e assistir, Prelados das Religiões, do Deam da Sé, do Chanceler da Relação, do 

Procurador da Coroa, e do Procurador dos Índios”337. Assim, a Junta das Missões em 

Pernambuco foi ao mesmo tempo produto dos conflitos gerados ao longo da colonização 

envolvendo índios, missionários e colonos e a solução “projetada para elaborar as 
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acomodações necessárias entre o sucesso do processo de catequização dos indígenas, a 

valorização do território e a manutenção da segurança da colônia”338. 

Ao longo da colonização, as missões e a Junta receberam atribuições específicas que 

contribuíram para transformar suas estruturas, consolidando-se enquanto instituições sólidas e 

necessárias para a manutenção do sistema imposto. Segundo Márcia Eliane de Souza e Mello, 

no século XVIII, as Juntas Ultramarinas339 funcionavam como verdadeiras instituições 

políticas locais, passando a desempenhar função cada vez mais relevante na política 

indigenista, incluindo os assuntos relacionados à liberdade indígena340. Os missionários nas 

Missões trabalhavam na contenção dos povos indígenas através da catequese, fornecendo 

condições para a exploração dos recursos do território colonizado. Enquanto a Junta das 

Missões, dotando o governo local de mecanismos descentralizados, intercedia na resolução 

dos conflitos, propondo medidas e políticas de acordo com a realizada, muitas vezes 

desconhecidas da Metrópole, para a continuidade da atividade missionária e do processo de 

ocupação dos sertões341.  

Nessa disputa de poderes, o trabalho missionário ganhou destaque e ao mesmo tempo 

grandes opositores, levando a intensos conflitos com acusações de ambas as partes, com 

várias denúncias contra os índios acusados de usurparem terras ou destruir a posse dos 

colonos, enquanto estes eram acusados de utilizarem o trabalho indígena sem pagamentos, 

assim como apropriarem-se do território dos mesmos. Os missionários não ficavam fora 

dessas queixas, muitos eram denunciados por utilizarem os aldeados para proveito próprio, 

além de constantemente estarem em briga com colonos para proteger a missão e os índios. É o 

que tentaremos demonstrar a partir de agora.  

3.2. 2 – Trabalhadores aldeados: atendendo uma demanda da sociedade colonial 

 A proposta das missões religiosas era clara: converter os índios ao catolicismo para 

assim salvar suas almas, com o objetivo político-econômico de facilitar o desenvolvimento da 
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colonização. Nos sertões, onde se localizaram grande parte das missões fundadas entre final 

do século XVII e início do XVIII, se fez ainda mais essencial à participação dos missionários 

e dos índios. Falamos aqui das fazendas de gado e de como estas contribuíram para a 

colonização dos sertões, porém, com o crescimento da população portuguesa nesses espaços, 

cresceu também a necessidade de se desenvolver outras economias secundárias de grande 

importância para a colônia. 

 O trabalho indígena coexistiu juntamente com o trabalho dos africanos, sendo muitas 

vezes diferenciados pela nomenclatura cativo e escravo342, respectivamente. E embora a 

presença destes últimos tenha sido extremamente significativa para o desenvolvimento da 

economia colonial, não era em número suficiente para atender a demanda de mão de obra 

existente no Brasil, concentrando esta força de trabalho nas regiões açucareiras. Os índios 

apresentaram-se como alternativa mais racional numa economia precária, para suprir essa 

carência do escravo africano343. Logo, organizar a repartição do trabalho indígena tornou-se 

fundamental, uma preocupação da Coroa portuguesa que não conseguiu evitar os conflitos 

entre os sujeitos envolvidos.  

Em carta régia, a Coroa portuguesa regulamentou, em 31 de janeiro de 1698, que: 

nem os índios, nem as índias se tirassem de suas aldeias sem ordem do capitão-

mor e consentimento expresso dos missionários respectivos; que dos índios que 

houvesse de dar para o serviço, ficasse uma parte de três em cada aldeia, fora os 

doentes, velhos e meninos até catorze anos de idade, e as mulheres de qualquer 

idade; que os que fossem servir, tivessem o estipêndio comum, que se usasse, e 

por tempo certo, para que acabado o mesmo pudessem tornar para suas aldeias, e 

determinando-se a forma de pagamento pelo capitão-mor e missionário, de 

maneira que nunca os índios pudessem deixar de ser satisfeitos do seu 

trabalho344. 

 Provavelmente apoiada na legislação em vigor, a Província de Santo Antônio do Brasil 

definiu que os missionários deveriam fazer dos índios sujeitos conscientes e interessados nos 

“lucros e ganhos das lavouras, passagem de gado, e mais reditos das missões”345. A 

interferência dos religiosos nesse assunto ocorreu em todos os âmbitos, já que o sustento das 

missões e deles próprios eram provenientes do trabalho indígena. Por isso, muitos foram os 

casos em que os religiosos foram acusados de utilizarem os índios em proveito próprio ou 

                                                           
342 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
343 ALMEIDA, Regina Celestino. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 219. 
344 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 3º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 110. 
345 APR. Ata do Definitório da Ordem de São Francisco de Assis, 22/06/1739.  
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impedirem os mesmos de saírem dos aldeamentos para servirem como mão de obra barata aos 

colonos. Em 22 de janeiro de 1700, a Metrópole ordenou que os governadores de suas 

conquistas não permitissem que os missionários lançassem mão dos índios para outra 

qualquer coisa que não fosse das que se requeriam para a missão e para o sustento dos 

mesmos346, uma tentativa de minimizar as queixas que recebia sobre alguns religiosos que 

“usam os ditos índios para o lucro dos bens temporais”347.  

 Em inventário de autor desconhecido, encontrado no Arquivo Provincial do Recife, 

verificamos denúncias contra missionários franciscanos que mantinham péssimas relações 

com os colonos e aldeados. Na Missão do Pajeú, frei Antônio de Santa Escolástica Picão foi 

acusado de utilizar-se do trabalho dos índios, para garantir o que seu “gênio terrível”348 não 

conseguia atrair. Tendo desperdiçado tudo o que seus antecessores conseguiram para o 

crescimento da missão, principalmente o bom relacionamento com os índios e colonos349. 

Acusações semelhantes se repetem em outras missões nesse período, como em Sorobabel, 

onde atendia um religioso tão genioso, que oprimia os índios: 

não obstante este mal apascentado com a vizinhança, não é caluniado de 

negociante, porém no que pode utiliza-se do serviço dos índios, a quem 

tratou-se indolentemente. Não me faltaram queixas destes miseráveis 

contra este frade (Frei Francisco de Santo Eufrazia), que enquanto 

andaram os índios nas bandeiras, matou aos porcos que tinham e comeu-

os e deu-os a quem lhe parecia. E a isto respondia em voz muito firme e 

em um tom de quem lhe sobrava razão e justiça, que contudo isso os 

índios ainda lhes eram devedores de muito mais, porque os porcos lhe 

tinham entrado na sua casa, que os índios lhe tinham feito e beneficiado; 

julgado destas razões ameaçou contra os queixosos, até chegar a querer 

tirar espingarda a um que lhe foi pedir o pagamento de um porco, que lhe 

matara e comera350. 

 As mulheres indígenas da Missão de Sorobabel também se queixavam, no mesmo 

documento, que o missionário Frei Francisco de Santo Eufrazia, mandava seus filhos servirem 

sem vencerem ganhos, em lugarejos distantes e que depois de partirem jamais tinham notícias, 

“se eram mortos, ou vivos, nem do fim que levaram”351. Porém, cada missão tem sua própria 

realidade e por isso encontramos cenários opostos, como em Inhunhum, onde era missionário 

o Padre Maurício de São Francisco, que não só vivia em paz com seus índios e vizinhos neste 

                                                           
346 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. Sobre os missionários não usarem dos índios, 

mas para o que se requer da missão, e sustento que necessitarem, e outras matérias. p. 389.  
347 Idem 
348 APR. Inventário das missões franciscanas no Vale do São Francisco, 1760. 
349 Idem. 
350 Idem. Grifo nosso. 
351 Idem. 
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aldeamento, como em todos que foi missionário352. Era tão bem quisto que conseguiu acabar 

com o trabalho dos índios fora da missão, vivendo apenas com o que recebiam das esmolas 

dos moradores que frequentavam a igreja da missão, a qual “tinha com muito asseio”353.  

 A Coroa Portuguesa reiterou constantemente que os índios, como homens livres, 

deveriam receber por seus serviços como qualquer outra pessoa. Ressaltando que nenhum 

capitão-mor deveria “tirar os índios para as fábrica das suas casas, currais, ou outro algum 

serviço seu, nem de outros particulares”354 sem lhes pagarem os dias de serviços. Inclusive 

muitos índios eram retirados das missões pelos capitães-mores sem o consentimento dos 

missionários responsáveis pelo aldeamento. Como exemplo temos o caso de Jorge Dias de 

Carvalho, governador dos índios, acusado de cometer “muitas violências e excessos nas 

diligencias, de que era encarregado pelo governador da Bahia, passando a executá-las do 

outro lado do Rio São Francisco”355, nas partes de Pernambuco. Do que fez várias 

reclamações à Coroa o donatário de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira, que acusava não 

apenas o governador dos índios, mas vários moradores que se aproveitavam das diligências 

que causavam a fuga de muitos índios para abrigarem-nos em suas casas a troco de serviços 

gratuitos, levando à Coroa Portuguesa ordenar em 10 de março de 1729, que de nenhuma 

maneira o governador de Pernambuco permitisse que os moradores de sua capitania 

abrigassem os índios fugidos das missões, mandando que fossem presos, e levados de volta a 

elas: “Porque da tolerância desta desordem se seguem além do mau exemplo, o serem muitos 

vendidos e levados para as minas, e se esses moradores necessitassem do serviço dos índios 

os podem pedir a qualquer missionário, que lhos dará, pagando-lhes o seu trabalho”356.  

 A preocupação da Coroa com os índios não se dava por piedade ou algo do gênero, 

mas sim porque era conveniente tê-los “contentes e unidos para as ocasiões, que podem 

oferecer guerra aos tapuias”357, sendo a proteção militar uma das principais funções das 

missões, para além das questões religiosas e do fornecimento de mão de obra. Por isso, era 

                                                           
352 Encontramos registro desse Religioso atuando na missão de Inhunhum entre 1758 e 1760, seu último 

missionário, e em Jacobina, na Bahia, anterior a 1739. Pela lacuna temporal existente de 1739 e 1758, 

acreditamos que este religioso tenha atuado em outras missões, embora não tenhamos encontrado referência do 

seu trabalho nesse período. Pois, normalmente um frade experiente não costumava retornar aos conventos, salvo 

em caso de saúde debilitada, o que não parece ter sido o caso.  
353 APR. Inventário das missões franciscanas no Vale do São Francisco, 1760. 
354 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. Sobre não se tomarem as farinhas dos índios. p. 

391. 
355Idem. p. 395. 
356Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. Sobre os moradores não admitirem em suas casas 

índios fugidos das aldeias e quando necessitem deles para o serviço, os peçam aos missionários. p. 395. 
357 Idem. Sobre a guerra. p. 390. 
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ordem régia que os governadores dos índios fizessem “listas dos que foram capazes para a 

guerra, e que dos mesmos se façam os capitães e alferes, e mais oficiais”358. Em outra carta 

régia de 11 de janeiro de 1701, a Coroa, visando o “aumento e conservação dos índios 

aldeados, e dos que se fossem aldeando”359, ordenou que a Fazenda Real desse todos os anos 

300 mil réis para se empregarem em “ferramentas para se levantarem suas casas e lavrarem as 

terras, de alguns panos baixos, espelhos, e outras coisas, de que eles se afeiçoam, e com que 

convivem contentes”360. Isso porque se sabia que não era possível manter o controle dos 

índios como se desejava. Pelo contrário, os índios utilizavam de vários mecanismos para se 

resguardar.  

Estar em um aldeamento lhes garantia uma legislação específica que não deveria 

permitir sua escravidão, embora não tenha evitado os muitos casos que aconteceram. Umas 

das formas encontradas como meio de resistência dessa gente para com os colonos, 

missionários ou autoridades régias, foram as mudanças que costumavam fazer de uma missão 

à outra, como lhes convinham de acordo com seus interesses361: “indígenas fugiram de 

missões por não aguentarem seu sistema, uma semi-escravidão com roupagem de comunidade 

e aldeia livre de exploração, já que, se precisassem os sesmeiros de seus serviços, este deveria 

ser pago não ao nativo e sim ao missionário”362. 

 Nos currais de gado grande parte da mão de obra era indígena, onde exerciam 

atividades diversas na manutenção da criação dos animais e da própria fazenda. Embora 

tenhamos poucas informações sobre o tipo específico do trabalho realizado pelos índios, 

encontramos referência à condução de gado de uma região a outra, provavelmente por 

estarem habituados ao deslocamento pelo espaço em questão. Nas fazendas, os índios 

aldeados dividiam o trabalho com índios escravos, apreendidos no vasto sertão do Brasil. O 

mesmo acontecia em outras formas de processamentos manufatureiros desenvolvidas nos 

sertões de Pernambuco, como resultado da diversificação da economia local, algumas 

                                                           
358 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. Sobre a guerra. p. 390. 
359 Idem. Sobre se darem 300$ réis da Fazenda Real todos os anos para se empregarem em ferramentas, e outros 

gêneros para se repartirem pelas aldeias. p. 392.  
360 Idem. p. 403. 
361 APR. Carta do governador de Pernambuco sobre os índios que trocavam de missão, 01/06/1699. Original: 

AHU, Avulsos de Pernambuco, caixa 10 (1698-1700), doc. 1. Em Junta das Missões que se fez em 06 de maio 

de 1699 foi decidido, em relação as trocas de missões que os índios costumavam fazer, que os religiosos não 

aceitassem em seus aldeamentos índios que tivessem vindo de outra missão.  
362 BARBOSA, Bartira Ferraz. Paranambuco: herança e poder indígena Nordeste séculos XVI-XVII. Recife: Ed. 

Universitária da UFPE, 2007. p. 148. 
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inclusive, utilizadas como artigo de exportação para a Metrópole363. Entre esses produtos 

temos o anil, uma tintura azul extraído de uma variedade de plantas364; e o salitre, nitrato 

extraído da terra para a preparação de pólvora e a fabricação de vidro. Este último de maior 

importância para nossa pesquisa, já que encontramos na documentação colonial a ligação 

entre os índios das missões franciscanas e essas minas, trabalhando na extração do produto. 

Destaca-se, inclusive, que a intensificação desta economia aconteceu justamente no período 

de expansão da atividade missionária nos sertões da capitania.  

 Segundo o historiador Tiago Medeiros365, as fábricas de salitre do século XVIII, 

localizavam-se em sua grande maioria, na região sertaneja de Pernambuco, próximo ao Rio 

São Francisco. E a maior dificuldade para que os colonos obtivessem sucesso na extração 

desse produto foi à presença indígena, porque as minas estavam situadas nas terras dos índios 

de nação Macarus, como eram chamados pelos portugueses, culminando em outro desgastante 

conflito, em que os colonos claramente foram os vitoriosos, conseguindo explorar o salitre e 

fazer dele uma importante economia dos sertões brasileiros. Os missionários contribuíram 

bastante para a consagração dessas fábricas, a partir do momento que, através da catequese 

indígena, pretensamente, “pacificavam”  a região e ofereciam o trabalho para essas minas.  

As jazidas de salitre foram encontradas no tempo do governador Caetano Melo de 

Castro (1696-1699), no norte do Rio São Francisco366, despertando grande interesse da Coroa 

portuguesa, que em 2 de dezembro de 1700, visando o abastecimento de mão de obra 

necessária para a extração do minério, mandou que se levantasse na localidade um 

aldeamento com oitenta casais de índios, para atender as minas. Os aldeados trabalhavam 

auxiliando o transporte da mercadoria, enquanto o serviço especializado vinha de Portugal e 

os escravos africanos realizavam a exploração do minério367.  

Na carta de 20 de outubro de 1702, o governador geral do Brasil, Dom Rodrigo da 

Costa (1702-1705), afirmou existir junto às minas de salitre um aldeamento assistido por um 

                                                           
363 MEDEIROS, Tiago Silva. “O sertão vai para o Além-Mar”: a relação centro e periferia e as fabricas de couro 

em Pernambuco nos setecentos. 2099. Dissertação (História). Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. p.  56. 
364 Como as plantas da família leguminosa, também conhecida como anileira, anileiro-da-india, caá-chica, caobi-

indigo, timbó-mirim, timbozinho. 
365 MEDEIROS, Tiago Silva. “O sertão vai para o Além-Mar”: a relação centro e periferia e as fabricas de couro 

em Pernambuco nos setecentos. 2099. Dissertação (História). Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 
366 COSTA, Pereira. Anais Pernambucanos. 3º vol. Recife: FUNDARPE, 1983. p. 467. 
367 MEDEIROS, Tiago Silva. “O sertão vai para o Além-Mar”: a relação centro e periferia e as fabricas de couro 

em Pernambuco nos setecentos. 2099. Dissertação (Mestrado em História). Centro de Ciências Humanas, Letras 

e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. p.  17. 
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clérigo um tanto áspero e inquieto, que ele destituiu da fundação. Para seu lugar recomendou 

ao Provincial dos franciscanos que nomeasse um “religioso de toda a suposição, assim para 

ensinar a Doutrina cristã aos índios, como administrar os sacramentos aos oficiais que 

assistem na fábrica de salitre”368. O que prontamente fez o provincial, nomeando o “Pe. Frei 

Daniel de Santo Agostinho, definidor de sua religião, sujeito de boa idade, letras e virtude”369. 

Este missionário serviu na missão do Sahi, nas partes da Bahia, mas outros aldeamentos 

franciscanos serviram como fornecedores de mão de obra indígenas para essas fábricas, 

lembrando que antes mesmo de iniciarem a missionação dos sertões pernambucanos, os 

religiosos menores participaram das entradas de exploração, em busca de materiais preciosos, 

realizadas no século XVII, como mencionamos anteriormente.   

Para a historiadora Bartira Ferraz a “expansão colonial para o sertão, com o gado e o 

salitre, por exemplo, promovia a articulação entre as diversas áreas produtoras ligadas ao setor 

externo”370, onde o povo indígena e sua força de trabalho contribuíram para a manutenção do 

próprio sistema colonial. Os produtos fabricados dentro das missões também foram de 

singular importância para os colonos, que muitas vezes faziam uso do que ali se plantava ou 

produzia. Nas missões, os índios cultivavam diferentes espécies agrícolas, em especial a 

mandioca da qual produziam farinha, e que de acordo com a carta régia de 11 de janeiro de 

1701 eram retiradas à força, com “violência das suas roças”371, levando a Coroa ordenar que 

nesses casos os capitães-mores podiam cobrar dos colonos o valor em dobro, como forma de 

punição372. 

Nas missões, para além do cultivo da terra, os índios pescavam, criavam animais e 

desenvolviam outras atividades aprendidas com os missionários, como a fabricação de telhas, 

a tecelagem e a carpintaria. Como vimos na primeira parte deste capítulo, as alfaias das 

missões373 nos indicam que existiam nas missões de Sorobabel, Coripós e Pontal oficinas de 

carpintaria, sendo a primeira a única que além desta possuía oficina de olaria. Além disso, a 

Missão do Pontal era detentora de uma criação de 136 ovelhas, provavelmente utilizadas para 

                                                           
368 APR. Carta sobre haver nomeado o Provincial dos franciscanos, o Pe. Frei Daniel de Santo Agostinho para 

administrar os sacramentos aos oficiais da fábrica de salitre e a doutrina aos índios que nela trabalham, 

20/10/1703. Original: Arquivo Público do Estado da Bahia, Ordens Régias vol. 14, nº 80, BA 35. 
369 Idem.  
370 BARBOSA, Bartira Ferraz. Paranambuco: herança e poder indígena Nordeste séculos XVI-XVII. Recife: 

Ed. Universitária da UFPE, 2007. p. 140. 
371 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. p. 402. Sobre não tomarem as farinhas dos 

índios. 
372Idem.  
373 APR. Livro de alfaias da Província de Santo Antônio do Brasil, 1739.  
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a tecelagem.  Acreditamos que a produção que se fazia nesses aldeamentos era para uso 

próprio, mas nada impedia que fornecessem para os colonos, até porque o material para 

construção de casas, por exemplo, como telhas e tijolos vinham de algum lugar e poderiam 

muito bem ter vindo das missões. Pois, no espaço onde tudo era raro e escasso, aqueles que 

fossem detentores de algum ofício eram essenciais, e os índios não seriam postos de lado, 

principalmente os que estavam sob o “controle” dos missionários, tidos como aliados dos 

portugueses.  

O fato é que a mão de obra e a produção indígena foram incorporadas e consumidas 

pela sociedade portuguesa, tornando-se essenciais à manutenção e desenvolvimento do 

sistema colonial. E, embora a Coroa tenham se preocupado em organizar o trabalho dessa 

gente e definir sua condição nessa sociedade, foram os interesses dos colonos, missionários e 

da própria metrópole que falaram mais alto. Assim, a cada aldeamento correspondeu uma 

realidade, e por mais que algumas leis tenham surgido para modificar a prática foi o costume 

que vigorou, cabendo aos religiosos a organização dos índios para o trabalho, o que não 

significou dizer que foi um papel amistoso e simples, pelo contrário, foi de intenso embate de 

ambos os lados.  

3.3 – Frades e contendas coloniais 

 Administrar as missões não foi tarefa fácil, muito menos simples, e requereu dos 

missionários maleabilidades nas relações dentro e fora desses lugares. Com objetivo principal 

de manter o aldeamento, os religiosos precisaram acima de tudo saber lidar com os interesses 

dos índios, colonos e autoridades régias, as quais nem sempre foram convenientes para a 

Ordem ou para a manutenção da atividade missionária.  

 Segundo Frei Willeke, para a manutenção das missões, os franciscanos recorreram “a 

generosos benfeitores, entre os quais Jaboatão enumera em primeiro lugar, a Casa da 

Torre”374, formada pela família Davilla. Sabemos que mesmo antes dos franciscanos 

assumirem a administração das missões nos sertões do São Francisco, esses religiosos já 

mantinham relações com dos Davilla e, provavelmente por isso, foram chamados por essa 

família para a catequese dos índios na região. D. Leonor Pereira Marinho, uma das mulheres 

da Torre, oferecia aos frades menores hospedagem e viático em suas fazendas nos sertões do 

Piauí, Pernambuco e Bahia quando estivessem em viagem. O cronista franciscano, Frei 

                                                           
374 WILLEKE, Frei Venâncio. As nossas missões entre os índios. Revista Santo Antônio: órgão da Província de 

Santo Antônio do Brasil, ano 12, n.1, 1954. p. 13 
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Jaboatão, afirma em sua crônica que a Casa da Torre dava aos missionários que eram 

mandados assistir às doutrinas (aldeias de índios)”375 na ribeira do Rio São Francisco, 

próximo as suas fazendas de gado, esmola que consistiam em um boi para cada aldeamento.  

No entanto, a família Davilla era denunciada constantemente pela exploração do 

trabalho indígena e posse das terras dessa gente. Frei Martinho de Nantes, religioso 

capuchinho, nos deixou registrado que o “coronel Dias de Ávila, sob pretexto de que o rei de 

Portugal lhe havia doado todas as terras devolutas do Rio de São Francisco, a fim de as 

povoar com rebanhos, para o serviço das cidades da Bahia e de Pernambuco”376 apoderou-se 

das terras da missão que administrava, as quais os rei excetuavam nas provisões que o 

contemplavam. O Dias de Ávila377 espalhava seus rebanhos nas duas margens do Rio, em 

terra firme, e nas ilhas em que os índios haviam sido aldeados, havendo na ilha do Pambu 

mais de cento e cinquenta cavalos, enquanto em Uracapá ao menos sessenta. O missionário 

reclamava dos transtornos que os animais traziam para os índios, forçando suas “melhores 

cercas” 378 e devorando tudo, como podemos ver no diálogo a baixo: 

avisei a Francisco Dias de Ávila, pedindo-lhe, por todos os meios capazes 

de o enternecer, para retirar seus cavalos, pois que reduziam os índios a 

morrer e fome. Ele apareceu, certo domingo, na região, para ouvir missa 

e, depois do que eu lhe expus de viva voz, respondeu-me que o que eu lhe 

pedia não o incomodava e que por isso não faria nada. Mudando de tom, 

eu lhe respondi com bastante firmeza: “como, senhor, não tendes por lei 

senão o que vos incomoda ou acomoda? Pois também não acomoda aos 

índios que esses cavalos estejam aqui.” E, animando-me com o zelo pela 

defesa da justiça, lhe disse: “senhor, tendes um corpo tão pequeno (era 

realmente muito pequeno) e precisais de tão pouca fazenda para vos 

vestir, e tão pouca coisa para vos alimentar, e não vos contentais com 

cinquenta mil libras de rendimento? usurpais o pouco que resta dos índios 

de todas estas terras que lhes pertencem pelo direito das gentes! Eles 

nasceram aqui e quereis que morram de fome para contentar a vossa 

ambição! Isso é contra todas as leis divinas e humanas... o cavalos vos 

pertencem. Pertencem a João Álvares Fontes e vós oferecestes a ele o que 

pertence a outros. Preferis torná-lo rico às custas desses índios 

recentemente convertidos, em vez de os deixar viver no seu próprio país e 

depois de haver prestado, a vós e ao Estado...”. 379 

 O Francisco Dias de Ávila pouco se importava com a condição em que os índios 

estavam submetidos nos aldeamentos, desde que não interferissem em seus interesses. E 
                                                           
375 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria In: WILLEKE, Frei Venâncio. As nossas missões entre os índios. 

Revista Santo Antônio: órgão da Província de Santo Antônio do Brasil, ano 12, n.1, 1954. p. 13. 
376 Nantes, Frei Martinho de. Relação de uma Missão no Rio São Francisco. São Paulo, Ed. Nacional Brasiliana, 

1979. p. 60. 
377 A uma variação no sobrenome dos Davilla, mas faz parte da mesma família ligada a Casa da Torre.  
378 Nantes, Frei Martinho de. Relação de uma Missão no Rio São Francisco. São Paulo, Ed. Nacional Brasiliana, 

1979. P. 60. 
379 Idem. p. 60-61. 
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mesmo com todos os serviços prestados por essa gente à Casa da Torre, os mandos e 

desmandos desse e de outros coronéis da região afetaram bastante o desenvolvimento da 

atividade missionária e principalmente a sobrevivência dos povos que eram os verdadeiros 

donos das terras colonizadas pelos portugueses, os indígenas. Os fatos que se seguiram após 

esse dialogo, entre o coronel e o missionário, foram narrados com detalhes pelo próprio Frei 

Martinho de Nantes380, na “Relação de uma missão no Rio São Francisco”, onde nos dá 

subsídio suficiente para percebermos as relações de interesses que se desenvolveram dentro e 

fora dos aldeamentos. Os capuchinhos não foram os únicos a reclamarem à Coroa os prejuízos 

que os Davilla causavam às missões. Jesuítas e até mesmos os franciscanos, que pareciam ter 

nos primeiros anos da atividade missionária no Vale do São Francisco proteção dessa família, 

também denunciaram invasões às terras indígenas feitas por estes.  

Já próximo da transformação das missões vilas, em 1757, o Provincial franciscano fez 

uma representação à Coroa portuguesa, informando que os herdeiros do Coronel Garcia de 

Ávila Pereira, juntamente com outros senhorios das terras onde se achavam as missões, 

usurparam tudo o que desejaram da légua de terra que deveria ter cada aldeamento de acordo 

com o alvará de 23/11/1700381. O Coronel em 1727 havia solicitado ao Ouvidor Geral da 

Comarca da Bahia o cumprimento do dito alvará, alegando a restituição de suas terras, pois 

segundo o mesmo, os missionários tinham crescido as missões para além do que lhes 

pertenciam, tomando assim, parte de suas propriedades. No entanto, segundo o Provincial 

“como esta ordem fora impetrada com menos verdade” 382 não chegou a ser executada pelo 

mencionado Coronel e nem pelos seus herdeiros. O que agravou ainda mais a situação dos 

índios, pois, sem um território definido viram suas terras serem, ao longo dos quase 30 anos 

que decorreram, diminuídas pelas usurpações que os colonos realizavam. E por isso solicitava 

à Metrópole que o Ouvidor da Comarca fizesse indefectivelmente “a dita medição a custa dos 

sucessores do impetrante da referida ordem, e dos mais sesmeiro, e senhores das terras, em 

que se acham situadas as missões, que o suplicante administrava”383. Levando a Coroa 

ordenar, no mesmo ano da solicitação, que se delimitassem de uma vez por todas as terras dos 

índios e restituísse, se fosse o caso, as propriedades dos sesmeiros384. Interessante é que o 

próprio Garcia de Ávila Pereira mantinha relações com os franciscanos, como integrante da 

                                                           
380 Nantes, Frei Martinho de. Relação de uma Missão no Rio São Francisco. São Paulo, Ed. Nacional Brasiliana, 

1979. 
381 APR. Carta régia ao capitão general do Brasil sobre as usurpações que a família Garcia D’Avilla fazia nas 

terras dos índios, 12/04/1753. 
382 Idem.  
383 Idem. 
384 Idem. 
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Ordem Terceira de São Francisco da Bahia, eleito irmão leigo no capítulo de 2 de janeiro de 

1723. Inclusive, foi enterrado na igreja franciscana dos terceiros, onde consta seu túmulo até 

os dias atuais. Tudo isso mostra-nos que, embora os franciscanos tenham sido favorecidos em 

alguns casos pelos Davilla, a relação que se estabeleceu entre ambos não foi de toda amistosa. 

Os frades menores, assim como outras ordens, tiveram que enfrentar em muitos casos o 

poderio da Casa da Torre e de outros proprietários de terras, pois, ao que parece, em se 

tratando de benefícios as questões espirituais e temporais foram bem separadas.  

As contendas em torno dos aldeamentos estenderam-se a outros atores sociais, como 

podemos ver na carta régia de 1705, em que a Coroa informa ter recebido reclamações que 

“pessoas dignas de crédito” não davam aos índios da capitania de Pernambuco a légua de terra 

que lhes cabia e principalmente que os capitães-mores tratavam os “missionários das ditas 

aldeias como seus capelães, sem que tenham liberdade para repreenderem e emendarem os 

vícios, como tem de obrigação”385. Os oficiais da Ordenança dos Índios, corpo de guerreiros 

da missão responsável pela proteção da mesma, acabaram por assumir mais funções do que 

realmente deviam. Ganharam destaque nos assuntos relacionados ao aldeamento e por isso 

foram também alvo de muitas denuncias dos colonos, que os acusavam de quererem, 

juntamente com os missionários, trocarem as missões de lugar de acordo com seus interesses. 

Segundo os mesmos colonos isso não era conveniente, pois, esses agrupamentos eram não 

apenas locais de habitação dos índios, mas ainda pontos de estratégia econômica e militar386. 

Tanto que a Coroa ordenou que a mudança das missões e dos capitães-mores fossem feitas 

pelos governadores gerais do Brasil, de acordo com a satisfação dos índios e religiosos387.  

Fora das missões tínhamos a atuação dos Terços dos Índios, uma liderança indígena, 

como capitães, alferes e mais oficiais, fundamental para a formação e conservação dos 

aldeamentos. Contribuíram para a conquista da confiança de outros índios, que aliados 

poderiam ser úteis à Coroa, principalmente nos casos de guerras388. As distribuições de 

                                                           
385 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. p. 392-393. Sobre se dar a execução à ordem a 

respeito de se dar a légua de terra aos índios, e que os capitães-mores não tratem os missionários como seus 

capelães.  
386 VIERA, Geyza Kelly Alves. Entre perdas, feitos e barganhas: a elite indígena na capitania de Pernambuco 

(1669-1732) In: OLIVEIRA, João Pacheco [org.]. A presença indígena no nordeste: processos de 

territorialização, modos de reconhecimento e regime de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. 
387 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. p. 390. Sobre a mudança das aldeias ser feita 

pelos governadores e não pelos missionários, como também os capitães, que serão à satisfação dos mesmos 

índios.  
388 VIERA, Geyza Kelly Alves. Entre perdas, feitos e barganhas: a elite indígena na capitania de Pernambuco 

(1669-1732) In: OLIVEIRA, João Pacheco [org.]. A presença indígena no nordeste: processos de 

territorialização, modos de reconhecimento e regime de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011.  
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patentes eram feitas por “acordos e conveniências, além do parecer dos missionários, visto 

que estes tinham importante papel nas escolhas dessas lideranças nas aldeias”389, que por sua 

vez eram acusados pelos capitães dos índios de não cooperarem com as “diligências do real 

serviço, como também de se intrometerem com o governo das armas”390. Os Terços dos 

Índios, liderados pelos principais das etnias indígenas, foram responsáveis por organizar, 

controlar e reprimir “os grupos que estavam sob seu comando, em prol dos interesses do 

projeto colonial, sendo então desviados de seu papel de líderes étnicos para serem 

colaboradores da Coroa e da Igreja”391. Na maioria das vezes, utilizados como força militar, 

os Terços dos Índios ganharam reconhecimento e passaram com o tempo a exercer certo 

perigo à colônia, já que os líderes indígenas controlavam tropas cada vez mais importantes e 

maiores. Por isso, mesmo confirmando as queixas dos capitães-mores acerca dos 

missionários, “o governador da capitania acreditava ser algo menos perigoso à ordem colonial 

os desmandos dos religiosos do que a concessão de mais poder”392 aos líderes indígenas, 

sendo o cargo de governador dos índios extinto em 12 de janeiro de 1733393, já que para o 

governador de Pernambuco a capitania vivia na época em tanta paz com índios e negros que 

não era necessário ter separados Terços dos pardos e dos brancos. Era mais viável à Coroa 

uni-los, extinguindo a liderança dos índios que precisou “se contentar em possuir domínio e 

autonomia bem menores do que antes”394. 

 O clero regular por ter administração e regimento próprio sempre teve mais autonomia 

que o secular, o que não significa dizer que as ordens religiosas não devessem dar conta de 

suas atividades ao bispado. O bispo da Bahia reclamava à Coroa, em 1728, dos regulares que 

reconheciam ninguém como prelado da diocese. Segundo o mesmo, os religiosos não davam 

conta de como administravam os sacramentos e cumpriam as mais obrigações paroquiais”395, 

                                                           
389 VIERA, Geyza Kelly Alves. Entre perdas, feitos e barganhas: a elite indígena na capitania de Pernambuco 

(1669-1732) In: OLIVEIRA, João Pacheco [org.]. A presença indígena no nordeste: processos de 

territorialização, modos de reconhecimento e regime de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. p. 72. 
390 Carta do rei para o governador dos índios. 13/01/1702. AHU, Cód. 257, fl. 98 In: VIERA, Geyza Kelly 

Alves. Entre perdas, feitos e barganhas: a elite indígena na capitania de Pernambuco (1669-1732) In: 

OLIVEIRA, João Pacheco [org.]. A presença indígena no nordeste: processos de territorialização, modos de 

reconhecimento e regime de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. p. 83. 
391 Idem. p. 69. 
392 Idem. p. 83. 
393 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. Sobre se extinguir o lugar de Governador dos 

índios. p. 396. 
394 Carta do rei para o governador dos índios. 13/01/1702. AHU, Cód. 257, fl. 98. In: VIERA, Geyza Kelly 

Alves. Entre perdas, feitos e barganhas: a elite indígena na capitania de Pernambuco (1669-1732) In OLIVEIRA, 

João Pacheco [org.]. A presença indígena no nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento 

e regime de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. p. 89. 
395 APEJE. Fundo Franciscano. Carta do Rei ao arcebispo da Bahia, mandando que o arcebispo interinamente 

desse jurisdição aos missionários, até que chegasse a resolução definitiva, 25/09/1732.  
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assim como, não se sujeitavam a sua visita ordinária e nem lhes recorria para nada. Em 25 de 

junho de 1700, o Capitão Antônio Barbosa de Lima, secretário do governador de 

Pernambuco, passou certidão sobre o não comparecimento dos guardiões franciscanos dos 

conventos de Recife e Olinda a reunião da Junta das Missões realizada em 09 de outubro de 

1699, para se tratar da “liberdade dos índios de Jaguaribe”:  

os reverendos guardiões de um e outro convento de S. Antônio e o 

Reverendo Pior dos carmelitas descalços, com seus companheiros não 

quiseram assistir a dita junta dando por desculpa, que assistiam nela o 

senhor bispo, e os Reverendos Padres da congregação da Madre de Deus, 

com os quais, por estarem excomungados não podiam comunicar396. 

 Os abusos e desmandos cometidos pelas ordens religiosas foram muitas vezes 

tolerados pela Coroa por serem menos prejudiciais que outras medidas adotadas para inserir 

os índios na sociedade colonial. Com a distância entre as missões e as autoridades 

competentes, o poder dos missionários fora aumentando significativamente de acordo com a 

consolidação desses espaços. No entanto, no século XVIII, a Coroa iniciou um processo de 

retomada das redias de seu Império, podando o poder outrora concedido a alguns agentes 

coloniais a fim de concretizar a colonização além-mar, como o caso da extinção do Terços 

dos Índios. Uma das primeiras medidas significativas adotada contra o poderio das ordens 

religiosas foi a ordem de 25 de setembro de 1732 para que nenhum pároco regular, de 

qualquer ordem, servisse à Igreja ou exercesse qualquer função sem a instituição e aprovação 

dos bispos diocesanos, delimitando assim a ação das ordens religiosas de acordo com a 

autorização do bispado, tal como os seculares397.  

 Para piorar ainda mais a situação, na década de 20 e 30 dos setecentos os aldeamentos 

entraram em declínio, fosse pelos conflitos, falta de investimentos ou má administração dos 

religiosos, levando a metrópole a determinar que as missões de Pernambuco ficassem a cargo 

do clero regular e secular, pois, muitas estavam em estados miseráveis, de completo 

abandono, por não terem religiosos suficientes que atendessem todos os índios aldeados398. A 

carta régia de 1736 determinava que os jesuítas ficassem encarregados de seis aldeias, no 

Ceará; os carmelitas descalços três; os capuchinhos italianos uma, do distrito de Piancó; e os 

oratorianos seis; ressaltando que as demais ordens, como os franciscanos, devia-se encarregar 

                                                           
396APEJE. Fundo Franciscano. Certidão do Capitão Antônio Barbosa de Lima, secretário do governador de 

Pernambuco, sobre o não comparecimento dos guardiões de Olinda e Recife à Junta das Missões, 28/06/1700.  
397 APEJE. Fundo Franciscano. Carta do Rei ao arcebispo da Bahia, mandando que o arcebispo interinamente 

desse jurisdição aos missionários, até que chegasse a resolução definitiva, 25/09/1732. 
398 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. Sobre a repartição das aldeias, que se 

encarreguem tanto missionários religiosos, como aos clérigos seculares. p. 395.   
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as missões conforme o número de religiosos que possuíssem399. Ordenou-se também que as 

missões com menos de 80 casais se unissem com outras. Foi neste período que a Província de 

Santo Antonio do Brasil perdeu a administração da Missão do Una (1742), que foi unida a 

outras e entregue aos carmelitas. Ao mesmo tempo, recebeu em 1741 a Missão do Pajeú, 

iniciando um segundo momento da missionação sertaneja em Pernambuco, quando se inicia o 

processo de transformação das missões em vilas.  

3.4 – Missões decadentes: o fim da jurisdição missionária franciscana na capitania de 

Pernambuco 

 O sistema de controle indígena estabelecido pelo Regimento das Missões foi bastante 

criticado por Francisco Xavier de Mendonça Furtado400, com severas acusações às ordens 

religiosas, principalmente os jesuítas401. Para o Ministro, durante a primeira metade do século 

XVIII, os religiosos missionários no Estado do Maranhão e Grão-Pará aumentaram o poder 

sobre a mão de obra indígena, controlando a concessão do trabalho dessa gente para os 

colonos ou Estado; mantiveram os índios em seus costumes e línguas; e enriqueceram a custa 

do cofre público. Observações que repercutiram na elaboração de uma série de novas leis 

sobre a liberdade indígena no Maranhão402, datadas de 1755, conforme o conflito com as 

ordens foram se agravando, revogando leis, ordens e alvarás anteriores, incluindo o 

Regimento das Missões. Segundo Fátima Lopes, “as novas leis traziam as decisões tomadas 

na metrópole baseadas nas informações e, principalmente, nas opiniões de Mendonça Furtado 

sobre a posição dos missionários, principalmente os jesuítas”403.  

No início da segunda metade do século XVIII, reforçava a necessidade de novas 

medidas político-administrativas a condução do Estado português, em declínio, com “o poder 

                                                           
399 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 28, 1906. Sobre a repartição das aldeias, que se 

encarreguem tanto missionários religiosos, como aos clérigos seculares. 
400 Irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo,  Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, Foi governador geral 

do Estado do Grão-Pará e Maranhão de 1751 a 1759 e secretário de Estado da Marinha e do 

Ultramar entre 1760 e 1769.  
401 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 

pombalino no século XVIII. 2005. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
402 Entre as leis de 1755 temos o Alvará de 4 de abril, dispondo sobre o casamento com índias, onde afirma-se 

que os colonos que casassem com índias não sofreriam infâmia alguma, seriam na verdade servidos da atenção 

real; 06 de junho proibindo a escravidão indígena no Maranhão; 07 de junho abolindo o poder temporal dos 

missionários sobre os índios. A compreensão da política indigenista no Estado do Maranhão e Grão-Pará é 

importante, pois seu reflexo foi a extensão das mesmas para toda América portuguesa, como o Diretório dos 

índios em 1757.  
403 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 

pombalino no século XVIII. 2005. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. p. 68. 
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central desagregado, os rendimentos provenientes do Brasil em queda e a saúde do rei 

abalada”404. A Morte de D. João V agravou ainda mais as dificuldades econômicas e políticas, 

exigindo da Coroa leis que visassem reerguer o Império. Dom José I, seu sucessor, desejando 

retomar as rédeas do controle metropolitano sob suas colônias, indicou como seu ministro 

Sebastião José de Carvalho e Mello, conhecido como Conde de Oeiras (1759) ou Marquês de 

Pombal (1770). Marcado pelas ideias iluministas, o déspota esclarecido, aboliu “privilégios 

baseados nas tradições e laços hereditários, subordinando os organismos políticos ao poder 

central e o poder da Igreja à Coroa”405. Desta forma a nova política indigenista que vimos 

surgir no Estado do Maranhão e Grão-Pará em 1755, e posteriormente estendida para o Brasil 

em 1758, foi a forma encontrada pelo Marquês de Pombal para diminuir o poder das Ordens 

Religiosas na América portuguesa, assumindo o controle temporal dos povos indígenas, 

através de seus agentes ligados à Coroa, e atender a demanda metropolitana de súditos reais 

para garantir a efetivação da posse de terras nas áreas fronteiriças ou sob seu domínio, mas 

com população mal distribuída406. 

 Em Pernambuco, as querelas envolvendo os missionários foram também uma 

justificativa para que o Estado retomasse o poder temporal sobre os aldeamentos indígenas. 

Os Religiosos foram denunciados por enriquecerem as missões; não obedecerem ao bispo, à 

justiça dos ouvidores, nem ao clero secular; tornarem os índios seus dependentes e 

demasiadamente preparados para a guerra; usurparem terras; proibirem a entrada de 

portugueses nas missões; e de insultarem os ministros e emissários do rei407. Como 

demonstramos até aqui, muitas das acusações contra os frades são válidas, embora não caibam 

generalizações, ressaltando que os interesses dos colonos sobre as terras das missões e do 

trabalho indígena contribuíram significativamente na construção do ponto de vista onde o 

sistema de aldeamento indígena tornou-se falho e prejudicial aos índios e à Colônia.  

 O desgaste das missões no século XVIII foi, primeiramente, resultado de um conjunto 

de fatores, onde o cenário de conflitos que circundava o espaço das missões foi extremamente 

significativo, pois, carregou com ele as marcas dos múltiplos interesses espirituais e temporais 

                                                           
404 CUNHA, Elba Monique da.  Sertão, sertões: colonização, conflitos e História Indígena em Pernambuco no 

período pombalino (1759-1798). 2013. Dissertação (Mestrado em História). Departamento de História, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. p. 43. 
405 Idem.  
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407 BARBOSA, Bartira Ferraz. Paranambuco: poder e herança indígena. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 

2007.  
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predominantes na colônia.  Independentemente se as Ordens Religiosas conseguiram ou não 

alcançar todos os objetivos aos quais lhes foram propostos, estas contribuíram, pelo bem ou 

pelo mal, na inserção dos povos indígenas na sociedade colonial. No entanto, à medida que a 

colonização foi se concretizando e os índios “exterminados” ou “inseridos” na sociedade que 

se formava, a função das Ordens Religiosas diminuiu sua importância como outrora tivera 

durante a conquista dos sertões. Na verdade passou a ser um problema para os sesmeiros que 

desejavam mais terras e trabalhadores a baixo custo, e para a Metrópole que terminou por 

perder o total controle desses espaços para as Ordens Religiosas. Logo, a falta de interesse na 

atividade missionária, a exploração dos indígenas e de suas terras, assim como o poder que os 

frades assumiram dentro e fora das missões, teve como reflexo a decadência das mesmas, 

sobretudo com a nova política pombalina em vigor.   

Como podemos ver as queixas contra os resultados da missionação no Estado do 

Maranhão e Grão-Pará se repetiram também no Brasil, e por isso a mesma política foi adotada 

em toda a América portuguesa. Em 1757 para complementar as leis de liberdade indígena e 

abolição do poder temporal dos missionários sobre os índios, ambas de 1755, baseado no 

argumento de que os índios eram incapazes de se auto governarem408, foi estabelecido o 

“Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará, e Maranhão, enquanto 

Sua Majestade não mandar o contrário”, conhecido como Diretório dos Índios ou Diretório 

Pombalino, pelo Marques de Pombal. Em maio do ano seguinte foi estendido ao Brasil, sendo 

solicitado que fosse organizado de acordo com as necessidades de cada capitania. “Dez dias 

depois foi criada, em Pernambuco, uma versão adaptada do Diretório do Maranhão: a 

“Direção com que interinamente se devem regular os índios das novas vilas e lugares eretos 

nas aldeias da capitania de Pernambuco e suas anexas””409. 

A “Direção” de Luis Diogo Lobo da Silva diferenciou-se do Diretório 

em dois pontos: a forma de repartição das terras e da distribuição dos 

índios. O diretório previa que podiam se ausentar para prestar serviços 

metade dos índios produtivos de 13 a 50 anos. Pela direção apenas um 

terço. A repartição das terras no diretório deveria ser feita segundo leis de 

equidade e justiça e segundo a direção de acordo com a graduação e 

postos que ocupam os moradores. As diferenças com relação à repartição 

dos índios foram aceitam mas quanto à distribuição das terras não. É 

interessante observar que no caso das aldeias do Rio de Janeiro no 

período em análise, diferentemente do que aconteceu em outras regiões, 

segundo Maria Regina C. Almeida, as terras das aldeias não reverteram 

                                                           
408 MEDEIROS, Ricardo Pinto. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas capitanias do norte 
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para o patrimônio comum das novas povoações e os índios 

permaneceram nelas cultivando pequenas porções de terras ou 

arrendando-as, mas fazendo questão de manter o patrimônio que lhes 

havia sido coletivamente legado410.  

A Ordem para transformação das missões jesuítas do bispado de Pernambuco em vilas 

chegou ao governador da capitania, Luis Diogo Lobo da Silva, por carta régia de 14 de 

setembro de 1758. O bispo de Pernambuco, Dom Francisco Xavier Aranha411 também foi 

notificado no mesmo dia para que nas missões de sua jurisdição, administradas pela 

Companhia de Jesus, fossem erigidas Vigararias Colativas412, substituindo os missionários por 

clérigos regulares413. Ordens que apenas chegaram a Pernambuco em 1º de dezembro de 

1758, quando se deu início os preparativos para transformação das missões em vilas, se 

estendendo, mais tarde, estas ordens às missões administradas pelas demais Ordens 

Religiosas, como os franciscanos.  

Em maio do ano seguinte, o ouvidor geral Bernardo Coelho da Gama e Casco passou 

seis aldeias da Companhia à condição de vila e uma à de lugar, duas na capitania do Rio 

Grande e cinco no Ceará. Após esse primeiro momento lhe coube também a organização de 

mais 23 missões em vilas, nas capitanias de Pernambuco, Paraíba e Ceará, enquanto as outras 

24 aldeias ao sul do bispado, onde estavam as missões franciscanas, ficaram a cargo do 

ouvidor geral das Alagoas, Manuel de Gouveia Alvares414. 

 O ouvidor das Alagoas encarregou o Sargento-Mor Jerônimo Mendes da Paz das 

diligências responsáveis por inventariar as missões franciscanas no sertão do São Francisco. 

Os bens inventariados foram apreendidos e posteriormente vendidos para serem aplicados nas 

vilas e povoações criadas415, acarretando em contendas com os frades, que fizeram uso de 

alguns mecanismos para evitar que o sargento-mor levasse os pertences das missões. A 

                                                           
410 MEDEIROS, Ricardo Pinto. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas capitanias do norte 

da América portuguesa. In: OLIVEIRA, Carla Mary da Silva; Medeiros, Ricardo Pinto de. (org). Novos olhares 

sobre as capitanias do Norte do Estado do Brasil. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007. 
411 Tendo seu antecessor morrido em 17 de novembro de 1757, este assumiu o bispado, mas apenas tomou posse 

solene em 24 de novembro de 1758.  
412 Conjunto de Paróquias associadas geograficamente.  
413 MEDEIROS, Ricardo Pinto. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas capitanias do norte 

da América portuguesa. In: OLIVEIRA, Carla Mary da Silva; Medeiros, Ricardo Pinto de. (org). Novos olhares 

sobre as capitanias do Norte do Estado do Brasil. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007. p. 128; 

LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 

pombalino no século XVIII. 2005. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. p. 101. 
414 MEDEIROS, Ricardo Pinto. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas capitanias do norte 

da América portuguesa. In: OLIVEIRA, Carla Mary da Silva; Medeiros, Ricardo Pinto de. (org). Novos olhares 

sobre as capitanias do Norte do Estado do Brasil. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007. p. 30. 
415 Idem. p.131. 
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diligência foi iniciada pela Missão do Pajeú, onde segundo Jerônimo Mendes da Paz  a 

encontrou completamente dissipada de seus bens e os índios ainda mais defraudados416. 

No dia 10 de agosto intimei o missionário do Brejo (Pajeú) Frei Antônio 

de Santa Escolástica Picão, frade franciscano desta Província, a ordem de 

dar conta de todos os bens da sua missão e de tudo o que se fez inventário 

que é o número primeiro, nem soube aqui tivesse mais bens, que uns seis 

ou sete cavalos, dos quais me constou trazer cinco, quando para ali veio e 

pelas matas de sua Missão adquiriu dois. Perguntando pelo que renderam 

as esmolas das sovas dos defuntos, que são emolumentos417 da Igreja, a 

diferença ele gastara em umas cortinas de palhinha de Angola, que 

mostrava na Igreja, que não é coisa que corresponda; porém ele não deu 

mais saída. A igreja está tão despida de ornamentos e bens, como se pode 

ver do mesmo inventário e tanta falta de asseio, que nunca imaginei em 

minha vida, que houvesse sacerdote, que se atrevesse em terra de 

cristandade celebrar sobre altar tão indecente e toalha tão imunda418. 

O inventário foi realizado em 10 de agosto de 1760, na presença do reverendo padre 

vigário de Cabrobó Zacarias Dinis, quando o missionário Frei Antônio de Santa Escolástica 

deu conta de uma pequena lista de pertences confirmando a pobreza da missão. O sargento-

mor Jerônimo Mendes da Paz informou que existia na missão apenas 23 pessoas entre todo 

sexo e idade, “e isto era quando já alguns mais tímidos tinham buscado a Missão, 

atemorizados da notícia de que saíam bandeirantes sobre os do mato”419. Porém, no mesmo 

período em que recolheu os bens da Missão do Pajeú, enviou seus índios para a Missão do 

Pontal, onde constam em lista 160 pessoas entre homens, mulheres, jovens e crianças420, 

contradizendo sua afirmação de que estava a missão praticamente sem índios. Assim, da 

mesma maneira que precisamos ter cuidado na análise das crônicas feitas por religiosos da 

ordem, onde buscavam sempre os feitos que lhes favoreciam, enobrecendo-os, devemos 

atentar para informações dadas por muitas autoridades régias, principalmente neste caso que 

se buscava a confirmação da má administração missionária.  

O Jerônimo Mendes da Paz temia que os missionários tivessem tempo entre uma 

diligência e outra para esconder os bens de valor como desconfiava ter acontecido no Pajeú, já 

que as esmolas recebidas pelos religiosos não correspondiam ao estado precário do 

aldeamento. Por isso ordenou ao Capitão-Mor Vitoriano Ribeiro Riba que inventariasse 

algumas missões, para que os bens dessa e das demais fossem tomados ao mesmo tempo. 

                                                           
416 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 
417 Emolumentos são taxas remuneratórias de serviços públicos, tanto notarial, quanto de registro, configurando 

uma obrigação pecuniária a ser paga pelo próprio requerente; lucros eventuais.  
418 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 
419 Idem.  
420 APR. Lista de índios que vieram da Missão do Brejo do Pajeú para a Missão do Pontal, 1760. 
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Quando o Capitão-Mor chegou à Missão do Coripós, por onde iniciou sua diligência, não 

encontrou o missionário responsável, tendo o Jerônimo Mendes da Paz ordenado que: 

“apressasse a diligência, ainda que perdesse a dos Coripós, por que melhor perder uma, que 

todas, pois que divulgando-se a diligência, que eu fizera no Pajeú se dariam tanta pressa os 

missionários a por em cobro objetos que nada se poderia apanhar-lhes”421.  

O missionário de Coripós ou Missão de Nossa Senhora do Pilar, Frei Manoel de São 

Boaventura, quando o Vitoriano Ribeiro Riba se propôs a fazer o inventário não havia 

retornado da viagem que fez ao “Pilão Arcado, “por ocasião de seu negócio, lugar oitenta 

léguas, pouco mais ou menos distante da sua missão”422. Em carta o capitão-mor informa: 

parti do Riacho de Baixo, na terça-feira, que se contaram dois do presente 

mês de setembro e chegando à fazenda do Ibê alcancei a notícia de ter 

chegado das suas negociações o Padre Frei Manuel de São Boaventura, 

missionário da Missão de Coripós. Na noite da quarta para amanhecer na 

quinta achei-me na supra dita missão e aonde também achei o supra dito 

missionário, e junto com ele uns homens que o senhor e reverendo padre 

vigário Zacarias Dinis tinha mandado423.  

O que segundo Vitoriano Ribeiro Riba de nada tinha adiantado, pois, segundo ele, o 

Frei Manuel de São Boaventura saqueou tudo quanto existia na casa dos missionários. 

Quando os religiosos tiveram oportunidade de driblar os agentes responsáveis pela execução 

do inventário o fizeram, assim como aproveitaram os casos em que obtiveram conhecimento 

previu da chegada dos mesmos para passarem os bens mais valiosos da missão a outras partes. 

O que fez Frei São Boaventura, sabendo do que estava por acontecer, antecipar seu retorno 

sem que ninguém soubesse, chegando à missão no dia 28 de agosto, dias antes de o capitão-

mor ter notícia de seu retorno. Deixou a carga das canoas em Capibara, na casa de Leandro 

Barbosa e “na mesma noite que chegou cuidou muito em tirar tudo quanto nela havia e o 

passou para a parte da Bahia, para casa de Domingos Martins, na ilha, e os mandou também 

para Capibara”424.  

Na quinta-feira, que se encontraram, quatro do corrente, lhe intimei as 

ordens de V. Mercê (Jerônimo Mendes da Paz), e do senhor reverendo 

vigário Zacarias Dinis e o admoestei, que debaixo delas se depusesse e 

desse a inventário tudo quanto naquela missão havia, e o dito padre 

depois de estar assim, o prometeu fazer, porém obrou muito pelo 

contrário, porque foi sonegado muitas coisas sem as dar a inventário; 

                                                           
421 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 
422 Idem. 
423 Idem. 
424 Idem. 
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porém, desta sua indústria colheu pouco fruto porque não faltou quem o 

denunciasse por ele se fazer devedor destes merecimentos425. 

Ao saber das artimanhas utilizadas pelo missionário, o capitão-mor Vitoriano Ribeiro 

Riba despachou uma canoa com seus homens para Capibara e outros para a casa de Domingos 

Martins, a fim de rever tudo o que tinha sido colocado em mãos de terceiros. Como garante o 

capitão-mor, tudo foi alcançado e inventariado, sendo a lista de bens dessa Missão de Coripós 

a mais extensa de todas as missões franciscanas em Pernambuco, diferenciando-se das demais 

pelo enriquecimento que conseguiu ao longo das décadas de funcionamento ou porque os 

missionários das demais missões não tenham declaro no inventário todos os bens que as 

pertenciam.  

Tudo da Missão de Nossa Senhora do Pilar foi “entregue fielmente sem deixar 

nada”426, tanto que, dias depois, em 18 de setembro, o missionário Frei Boaventura solicitou 

ao sargento-mor Jerônimo Mendes da Paz que lhe mandasse matalotagem427 para que 

conseguisse retornar a seu convento, pois, quando se fez o inventário da missão administrada 

pelo mesmo, tudo foi sequestrado desde os pertences da igreja, da missão e da Ordem, tendo 

lhes deixado “a divina providência, sem um só prato de farinha”, até a farda de pano de linho 

para vestir foi levada. Como resposta à carta de São Boaventura, o sargento-mor autorizou 

Roque Carvalho Brandão, depositário dos pertences da Missão de Nossa Senhora do Pilar, 

que assistisse o dito religioso com provisões de “carne, farinha, necessária para sua viagem, e 

dois cavalos para seu transporte com sela e arreio”428. Ressaltando que coube ao religioso, no 

tempo do inventário, distinguir o que era da missão e do convento, e que se os cavalos fossem 

da missão e não da Província, devia conduzi-los de volta.   

O mesmo se repetiu na Missão de Nossa Senhora dos Remédios ou como era 

conhecida Missão do Pontal, onde o missionário Frei José de São Gabriel ocultou na época do 

inventário alguns pertences da missão, como: canoas, escravos negros, dinheiro e algumas 

éguas429. Estava Ribeiro Riba na Missão do Coripós, no dia 06 de setembro quando recebeu a 

ordem de Jerônimo Mendes da Paz para que fosse a ilha do Pontal refazer o inventário, 

procurando saber onde estavam os bens que alguns índios tamaquins, que andavam nas 

                                                           
425 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 
426 Idem. 
427 Provisão de mantimentos e víveres para consumo da tripulação ou viajante.  
428 APR. Cópia da carta para Frei Manoel de São Boaventura, religioso franciscano da Província da Bahia e 

missionário da Missão de Coripós, 22/09/1760.  
429 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/matalotagem/4999/
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bandeiras, lhes haviam informado existir na Missão de Nossa Senhora dos Remédios. O que 

prontamente fez o capitão-mor, chegando a dita missão em 08 de setembro. Segundo o 

mesmo, Frei José de São Gabriel ficou bastante surpreso com sua chegada:  

Logo me foi entregue as chaves da sua casa, disfarcei dizendo, que a 

minha ida a aquela missão não era tomar conta dela, porém, sim 

administrar aos índios, fizesse um curral e manda, para passarem a parte 

da Bahia os seus gados para os recolherem à povoação do Irapuá430. 

Mesmo com o disfarce de que fora ali apenas para administrar ordens aos índios, 

indagou inúmeras vezes ao missionário onde estavam os bens da missão que não constavam 

no inventário, obtendo a notícia de que um escravo de nome Elias estava na casa de Francisco 

Nunes da Mota, que morava na fazenda do Genipapo, na Bahia. Outro escravo chamado 

Domingos havia sido enviado pelo missionário a cidade da Bahia, enquanto a escrava Ana, 

localizava-se junto ao Juazeiro. Na casa do Amaro de Borges estavam dois surrões431 de 

farinha, enquanto as demais alfaias que não tinham sido lançadas no inventário estavam na 

própria missão. O que Ribeiro Riba logo tratou de recolher, despachando dois de seus homens 

com seis índios para buscarem a negra Ana, onde também encontraram o Domingos, que 

estava na Bahia. Já o escravo Elias foi encontrado pelo capitão-mor logo em seguida, que 

também conseguiu recolher outros pertences da missão, como nos conta: 

o cavalo que estava na Maniçoba logo mandei buscar, e o mandei botar a 

ilha da missão e ordenei aos índios que tanto o cavalo com tudo de 

animais que estavam na ilha não consentissem que levasse do caminho, o 

cavalo que veio da Maniçoba dei ao padre, e o tinha vendido, enquanto ao 

sol eu achei vinte e cinco surrões, dos quais deixei um ao missionário 

para seu gasto, e os vinte e quatro os conduzi para os córregos e fiz 

depositário delas a Roque Carvalho Brandão, e os dois surrões de farinha, 

que estão em casa de Amaro Borges poderão ter três alqueires, e fiz 

sequestro neles na mão do dito, e lhe ordenei os não entregar sem ordem 

de V. Mercê; os dois cavalos que estavam em Coraxá, ficaram na mesma 

forma que estavam, porque o homem que está entregue dele esta na 

Bahia; também da dita missão achei duas canoas, uma grande e outra 

pequena, diz o Padre missionário, a pequena a tinha dado à índia 

Potenciana da Silva, deixei as ditas canoas entregue ao capitão-mor da 

missão e lhe recomendei as não deixasse levar a caminho e depois de 

estar ciente de tudo, intimei ao supra dito missionário a ordem de V. 

Mercê, e só depois de haver, bastantemente ficou sentido, por reconhecer 

a V. Mercê o teria em ruim conta, porém com minhas razões o aconselhei 

e o admoestei que declarasse tudo sem encobrir coisa alguma, o que 

assim foi, segundo me parece, e logo me levou a sua despensa, e só nela 

poderia ter dois alqueires de farinha os quais lhes deixei para seu 

passadio, e o mais eram os dois surrões, que estavam na casa de Amaro 

                                                           
430 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 
431 Espécie de bornal de couro usado pelos pastores para levar comida e objetos de seu uso. 
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Borges, declarou o dito missionário, que tinha dado a uma índia daquela 

missão por nome Potenciana da Silva duas vacas, e estas tinham uma 

cria, e também lhes tinha dado uma besta com uma cria432.  

   O missionário alegava ter deixado de inventariar os escravos, assim como outros bens, 

pois, os tinham passado para outras pessoas por meio de doações, as quais acreditamos ter 

sido uma via encontrada pelo Frei para driblar o inventário e o consequente sequestro dos 

bens da missão, pois, o mesmo tinha consciência de que as propriedades particulares, sejam 

de aldeados ou não, não deviam ser declaradas. De acordo com o que explicou Frei José de 

São Gabriel além da pequena canoa e das vacas doadas a índia Potenciana, mencionadas no 

excerto acima, havia doado o escravo Domingos a um filho da dita índia, que havia morrido e 

por isso o levara para a cidade da Bahia e o dera a um dos irmãos do falecido, sacerdote que 

atendia pelo nome de Manoel Fernandes. Já o escravo Elias pertencia a outro filho da índia 

Potenciana, o qual foi presente do Francisco Nunes da Mota, assim como também havia 

doado ao mesmo menino sete bestas, entre pequenas e grandes, e um cavalo. Enquanto que a 

escrava Ana o mesmo havia oferecido a Ana Maria, filha da dita índia, juntamente com cinco 

vacas e duas crias. Explicou também que os dois surrões que estavam na casa do Amaro de 

Borges os também tinha dado a outros dois filhos da índia Potenciana 433.  

Questionado sobre o dinheiro que mandou para a Bahia, o missionário Frei José de 

São Gabriel explicou que tratava de uma barra de ouro recebida de uns sermões pregados 

durante a semana santa no Pilão Arcado, de onde tinha acabado de chegar. Tendo com ela 

pago na cidade da Bahia uma dívida que efetuou na compra de uns ornamentos e duas 

imagens, uma de Nossa Senhora dos Remédios e outra de Santo Cristo, para a igreja da 

missão. O que nada pode fazer o capitão-mor em relação a esses bens que alegava o 

missionário não pertencer à missão e nem a ele, os escravos que conseguiu rever ficou em sua 

casa até segunda ordem, aguardando se os venderiam ou devolveriam aos donos que o 

religioso alegava pertencerem. 

 Na Missão de Sorobabel, administrada na época pelo Frei Francisco de Santa Eufrasia, 

o inventário correu tranquilamente se comparada ao que aconteceu, por exemplo, na Missão 

de Coripós. No entanto o Jerônimo da Paz nos chama atenção para o estado que se encontrava 

o aldeamento e o gênio do missionário, que não vivia em paz com os índios aldeados. Conta o 

sargento-mor que Frei Eufrasia havia mais de ano e meio já não era missionário, mas 

                                                           
432 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 
433 Idem. 
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continuava no aldeamento alegando enfermidade. E, como nesse meio tempo o religioso que 

supostamente tinha lhe rendido faleceu, acabou por assumir novamente o controle da missão, 

até segunda ordem de seu Provincial. Uma administração bastante agitada, já que o Frei não 

conseguiu manter boas relações com os índios e muito menos com a vizinhança. A missão 

estava esvaziada, contando-se 54 índios, entre os quais cinco estavam ausentes, dois retirados 

pelo próprio missionário434.  

 Salvo a Missão do Unhunhum onde o missionário vivia em paz com seus índios e 

vizinhos, não causando qualquer problema no momento de inventariar os bens da mesma, os 

demais religiosos não aceitaram facilmente o fim de sua jurisdição sobre os índios. Muitos 

estavam acostumados ao poder conquistado no cargo, levando ao sargento-mor Jerônimo 

Mendes da Paz afirmar que alguns desses frades que diziam sofrer de injurias, “seriam tidos 

por uns tratantes e andariam pelas cadeias ou fugindo da justiça, que por menos os tenho eu 

justamente vistos e lançados a galés, porém como não são, querem eles os seus campos, 

outeiros, que os tenham por santos”435. Verdade ou não, foram, no entanto, esses frades 

responsáveis pela atividade missionária durante meio século, contribuindo na inserção dos 

povos indígenas na sociedade colonial que se constituía na América. Sendo as missões 

reflexos da administração desses religiosos, mas principalmente do conjunto de 

acontecimentos e interesses que circundaram esses espaços.  

Os Franciscanos, assim como as demais Ordens Religiosas que atuaram no bispado de 

Pernambuco, perderam o poder temporal e espiritual sobre os índios, incluídos agora na 

política pombalina e regidos pela Direção dos Índios. Como podemos observar na planilha 2, 

em 1761 os aldeados das Missões de Coripós, Inhunhum e Pontal, juntamente com indígenas 

de outros aldeamentos, foram distribuídos na Vila da Ilha de Santa Maria (antiga Arapuá), 

hoje cidade de Santa Maria da Boa Vista, no sertão do São Francisco. Já os índios de 

Sorobabel e Pajeú foram enviados para a Vila da Ilha de Assunção (Antiga Pambu), também 

nos sertões sãofranciscanos, atualmente pertencente à cidade de Cabrobó, ambas no Estado de 

Pernambuco. 

 

 

                                                           
434 APR. Inventário das Missões Franciscanas do Vale do São Francisco, 1760. 
435 Idem. 
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Planilha 2 - Vilas e lugares de índios criados pelo Ouvidor das Alagoas Manuel de 

Gouveia Alvares 

 

 

 

Enquanto isso os frades menores continuaram trabalhando junto aos índios nas 

missões da Bahia, onde ficaram até 1863, quando a última de suas missões foi também 

transformada em vila. Talvez pela continuidade das missões nas partes da Bahia que esses 

frades tenham passado para lá muitas coisas, inclusive índios, como forma de resistir às novas 

ordens implantadas. Em 1775, mais de uma década depois do fim da administração 

missionária em Pernambuco, Frei André de S. Joana, morador do convento de N. Senhora das 

Neves de Olinda comentou o caso em carta ao seu Provincial, refletindo sobre a jurisdição dos 

bispos nas missões dos índios, segundo o qual devia a Ordem aceitá-la para o bem da 

continuidade das missões ao menos na Bahia, evitando assim, que os comparassem a 

Fonte: MEDEIROS, Ricardo Pinto. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas 

capitanias do norte da América portuguesa. In: OLIVEIRA, Carla Mary da Silva; Medeiros, 

Ricardo Pinto de. (org). Novos olhares sobre as capitanias do Norte do Estado do Brasil. João 

Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007.  
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quaisquer outros regulares que tinham apenas por objetivo o controle dos índios e esquecidos 

o objetivo principal que eram os assuntos espirituais.  
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CONCLUSÃO 

Quando iniciamos essa pesquisa sabíamos da necessidade de adentrar no mundo das 

ordens religiosas para aprofundar as discussões surgidas na historiografia a respeito da 

atividade missionária, abrindo portas para novas perspectivas. Muitos historiadores vêm 

tratando desse tema com maestria, mas a grandeza do assunto torna impossível o esgotamento 

do mesmo. Essa pesquisa foi uma tentativa de suprir uma das lacunas existentes na história 

missionária do Brasil, uma contribuição que esperamos repercutir em novos estudos, 

enriquecendo cada vez mais nossa historiografia.  

A primeira vez que nos deparamos com a Ordem de São Francisco foi na igreja dos 

terceiros recifenses, conhecida como Capela Dourada. Um misto de admiração e curiosidade 

em compreender como os frades menores possuíam algo de tamanha grandeza. Tornou-se 

nosso símbolo da presença franciscana na sociedade colonial por demonstrar, a partir de sua 

arquitetura, as relações que a Igreja estabeleceu para além dos muros conventuais. Ao 

aprofundarmos a pesquisa percebemos que esses religiosos estiveram presentes nos principais 

assuntos das regiões em que estiveram instalados, ampliando nossa visão para a maior e mais 

importante das atividades realizadas por esses frades: a catequese indígena.  

Enfrentando a crença de que a documentação da Província de Santo Antônio do Brasil, 

no período em estudo, era escassa e de que nada de novo e significativo seria encontrado 

referente à atividade missionária, nos deparamos com um acervo documental riquíssimo, 

mesmo que pequeno se comparado a outras ordens religiosas, como os jesuítas. Documentos 

que tornaram possíveis trazer a luz respostas para alguns questionamentos, como: teria os 

franciscanos um método missionário?  

No Estatuto da Província descobrimos capítulo específico referente à ação missionária, 

base para a forma como os frades deveriam conduzir e organizar a atividade dentro e fora das 

missões. Percebemos, no entanto, que ao passo que a colonização foi se desenvolvendo e os 

aldeamentos se expandindo, os religiosos precisaram repensar alguns pontos discutidos no 

Estatuto ou até mesmo delimitar novas regras que atendessem as necessidades de cada 

período, como acordaram no Definitório de 1739. Nas atas dessa reunião, encontramos um 

conjunto de decisões referentes às missões e missionários, que mesmo não estando em forma 

de lei, regimento ou estatuto deveriam ser seguidos por todos os religiosos.  
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Outra pergunta frequente na história missionária franciscana era se seguiam ou não o 

Regimento das Missões. Se o lermos atentamente perceberemos que foi elaborado juntamente 

com os jesuítas, mas não foi voltado exclusivamente para eles. Pelo contrário, no primeiro 

parágrafo deixa claro que nas missões deveriam atuar religiosos da Companhia de Jesus e 

franciscanos. De acordo com isso, fazendo uma comparação do Regimento com o Estatuto e a 

Ata do Definitório elaborados pelos frades menores, percebemos os muitos pontos que os 

ligam, tornando possível a afirmativa de que esses religiosos não apenas estiveram geridos 

pelo Regimento das Missões, como pelas suas próprias leis, que consideramos o método 

missionário franciscano.  

No entanto, no controle das missões os religiosos precisaram se adaptar e ter 

maleabilidade suficiente para se sustentar na administração desses lugares. Os franciscanos 

fizeram uso de vários mecanismos que lhes permitiram muitas vezes impor autoridade, 

resguardar os índios, dar continuidade à atividade missionária ou se beneficiar. Não podemos 

esquecer que nas missões os assuntos espirituais e temporais se entrelaçaram, com o objetivo 

político-econômico de possibilitar a expansão portuguesa no Brasil. Por isso, ao tentar inserir 

os povos indígenas na sociedade colonial, conquistando súditos para a Coroa portuguesa e 

abrindo portas para a colonização através da catequese, os frades entraram em choque com os 

interesses dos índios e colonos, tornando as missões um cenário de constante conflito.  

Buscamos compreender a atividade missionária e dar visibilidade às missões através 

da compreensão de que franciscanos, índios, colonos, Metrópole e autoridades locais foram 

parte constitutiva da formação das missões, cada qual construindo visões diferentes sobre o 

mesmo lugar, que é uma pausa no movimento, delimitado e marcado por nossas necessidades 

e experiências. Cada lugar é produto de nossa cultura, uma tradição construída a partir dos 

nossos mitos, lembranças e obsessões. Assim, a forma como o definimos depende da 

amplitude de nossos conhecimentos e experiências sobre o espaço, a qual pode ser direta e 

íntima, indireta e conceitual, todas mediadas por símbolos que atribuímos à medida que 

conhecemos o espaço e o dotamos de valores. Logo, as missões, assim como todos os lugares, 

foram como textos onde as gerações escreveram suas histórias, construindo paisagens sobre o 

espaço que atuaram. Atentar para como o lugar em estudo foi definido nas fontes e por cada 

personagem, foi extremamente importante para dar um significado mais coeso à categoria, já 

que lugares surgem do mesmo espaço se pensarmos que cada sujeito o experiencia de forma 

distinta.  
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As missões não foram estáticas, dependeram das relações dos sujeitos com o meio, 

suas necessidades, objetivos e perspectivas, pois, foram constituídas e definidas pelas marcas 

dos atores sociais que as circundaram. Se para os religiosos foram lugares da salvação de 

almas e propagação do cristianismo, para os colonos foram ao mesmo tempo facilitadores da 

presença portuguesa em território indígena e empecilho para o crescimento de suas terras. Já 

os índios viram as missões como lugares onde podiam de certa forma se resguardarem da 

exploração colonial que era ainda maior fora dos aldeamentos, assim como um lugar da 

imposição, da desagregação social, onde sua cultura foi violentada. 

Por fim, resaltamos que o desgaste das missões ao menos nas capitanias que abrangia 

o Bispado de Pernambuco foi inevitável. Se no primeiro momento a ação da Igreja foi 

essencial para a concretização da colonização do Brasil e expandida na primeira metade do 

setecentos, com a efetivação da colonização sua importância foi minimizada, passando as 

missões a serem um empecilho para os sesmeiros desejosos de terras e trabalhadores a baixo 

custo. Contribuindo ainda mais para a falta de interesse na atividade missionária a política 

pombalina, que levou à decadência das missões e consequentemente da catequese indígena 

realizada pelos franciscanos em Pernambuco.  

Contudo, é inegável a importância que os franciscanos tiveram no processo de 

abertura de novas fronteiras territoriais e de contato, sendo possível retirarmos a Província de 

Santo Antônio do Brasil do segundo plano em que foi posta durante muito tempo na história 

da catequese indígena.  
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ANEXO 1 

 

Planilha 1 – Fogos, Conventos e Religiosos do Bispado de Pernambuco em 

1701436.  

 

VILA/LUGAR FOGOS CONVENTOS RELIGIOSOS 

Cidade de Olinda 

- juntando suas 

duas freguesias 860 

1 Colégio dos Jesuítas;                       

1 Convento dos franciscanos;          

1 Convento dos Carmelitas;                    

1 Convento dos religiosos de 

Santa Thereza;                                       

1 Convento dos beneditinos 

48 sacerdotes;        

8 subdiáconos;       

1 vigário Colado;     

1 Coadjutor;            

Vários religiosos 

regulares não 

informados 

Vila de Recife 2450 

1 Convento dos Franciscano;           

1 Convento  dos Capuchinhos 

Franceses 

24 sacerdotes;      

1 clérigo;                 

8 epistola 

Lugar de 

Muribeca 400 ****** 

15 sacerdotes;      

1 vigário;                 

1 coadjutor 

Lugar do Cabo de 

Santo Agostinho 700 ****** 

18 sacerdotes;      

1 vigário;                 

1 coadjutor;           

4 carmelitas 

Lugar de Ipojuca 300 1 Convento dos Franciscanos 

20 sacerdotes;      

1 vigário;                 

1 coadjutor;           

15 franciscanos 

Vila de Sirinhaém 400 1 Convento dos Franciscanos 

14 sacerdotes;      

1 vigário;                 

1 coadjutor;          

12 franciscanos 

Lugar de Una 200 ****** 

3 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor 

Curato de São 

Bento 120 ****** 2 clérigos 

Vila de Porto 

Calvo 255 ****** 

5 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor 

                                                           
436 Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. Francisco de Lima, realizado por seu procurador 

Dr. Manoel Banha Quaresma e datado de julho de 1701. 
 



 

Lugar de 

Camaragibe 310 ****** 

5 sacerdotes;         

1 cura 

Lugar de Alagoa 

do Norte 200 ****** 

6 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor 

Vila da Alagoa do 

Sul 540 ****** 

8 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;           

10 franciscano 

Lugar de São 

Miguel 180 ****** 

3 sacerdotes;         

1 cura 

Vila do Penedo 300 1 Convento dos Franciscanos 

7 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;           

10 franciscano 

Lugar de 

Maranguape 100 ****** 1 pároco  

Vila de Igarassu 600 1 Convento dos Franciscanos 

9 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;           

14 franciscano 

Vila de Itamaracá 280 ****** 

8 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor 

Lugar de 

Tijucupapo 480 ****** 

5 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor 

Vila de Goiana 600 1 Convento dos Carmelitas 

5 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;           

16 carmelitas 

Lugar de Tacoara 200 ****** 1 cura 

Cidade da Paraíba 1650 1 Convento dos Franciscanos 

21 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;           

15 franciscanos 

Lugar de 

Mamanguape 50 ****** 

1 cura;                        

2 sacerdotes 



 

Lugar de 

Goianinha 120 ****** 

1 cura;                        

2 sacerdotes 

Cidade do Rio 

Grande 400 ****** 

9 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;            

Capitania do 

Ceará Grande 80 ****** 

8 sacerdotes;         

1 vigário;                            

Lugar da Várzea 260 ****** 

1 vigário;                 

1 coadjutor;  

Lugar de Jaboatão 350 ****** 

8 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;            

Lugar de São 

Lourenço da Mata 450 ****** 

8 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;            

Lugar de Nossa 

Senhora da Luz da 

Mata 320 ****** 

8 sacerdotes;         

1 vigário;                 

1 coadjutor;            

Lugar de 

Tracunhaém 260 ****** 

1 cura;                        

6 sacerdotes 

Lugar de São 

Antão da Mata 150 ****** 1 cura              

Lugar do Rodelas 115 ****** 1 pároco  

Total 

aproximado 12820 13 382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Planilha 2 – Missões que achou feitas D. Fr. Francisco de Lima no bispado 

de Pernambuco – 1701437. 

 

Local Religioso Igreja Missão / Aldeia Nação 

Itamaracá Carmelita São Miguel ******* Caboclos 

Itamaracá Carmelita N. S. da Vitória ******* Caboclos 

Paraíba Beneditino 

Capela de N. S. da 

Conceição ******* Caboclos 

Uma Franciscanos ******* ******* Caboclos 

Camaragibe Franciscanos ******* ******* Caboclos 

Lagoa do Norte Franciscanos ******* ******* ******* 

Tacoara Jesuítas 

Capela de S. 

Miguel ******* ******** 

Rio Grande Jesuítas ******* Aldeia Gojarú ******** 

Rio Grande Jesuítas ******* Adeia Goveyra ******** 

Ceará Jesuítas   

Missão da Serra 

do Guapeba ******** 

Penedo Capuchinho ******* ******* Guanarís 

Rodelas Capuchinho ******* ******* Cariris 

Aracapá Capuchinho ******* ******* cariris 

Arvore Capuchinho ******* ******* cariris 

Arobá Oratorianos 

Igreja N. S. das 

Montanhas ******* Tapuias Jucurós 

N. S. da Luz da 

Mata Oratorianos ******* ******* Jucurís 

Ipojuca Oratorianos ******* ******* Caboclos 
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Ceará Oratorianos ******* ******* Caboclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

Planilha 3 - Missões que mandou erigir D. Fr. Francisco de Lima no 

bispado de Pernambuco – 1701438. 

 

Local/Região Religioso Nº de índios Nação Missionário 

40 léguas da Paraíba - 

Ribeira do Cariri Carmelita 330 Tapuias Ariús ****** 

30 léguas a Ribeira do 

Cariri - Paraíba Clérigo 60 casais Cariris 

P. Sebastião de 

Almeida 

150 léguas da Paraíba - 

Ribeira da Pinhanco Clérigo 350 Corema P. Bento Pacheco 

Capitania do Rio Grande 

- Ribeira do Tiriri Clérigo ****** Canindé P. Manoel Serão 

12 da matriz do Rio 

Grande Clérigo ****** Tapuias 

P. Simão da 

Costa 

70 léguas da cidade da 

Paraíba - Ribeira do 

Assú Clérigo ****** 

Tapuias 

Jendoins 

P. Pedro 

Fernandez 

Ribeira do Rio Jaguaribe 

- Ceará Oratorianos 1500 Piauí ****** 

25 léguas para o sertão 

do Ceará Oratorianos ****** ******** ****** 

Ribeira do Rio Jaguaribe Jesuítas ****** Piauí ****** 

Lagoa do Apodi Jesuítas ****** Piauí ****** 

Sertão do Ceará Clérigo ****** Jaguaribaras P. Felippe Paes 

Sertão do Ceará Clérigo 10000 Anacés 

P. Domingos 

Ferreira Chaves 

Sertão do Ceará Clérigo ****** ****** ****** 

Sertão do Ceará Clérigo ****** ****** ****** 

Sertão do Ceará Clérigo ****** ****** ****** 
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Sertão de Rodelas - Ilha 

do São Francisco - 

Sorobabel Franciscano ****** cariris ****** 

Sertão de Rodelas - Ilha 

do São Francisco - 

Caripós Franciscano ****** cariris ****** 

Sertão de Rodelas - Ilha 

do São Francisco - 

Achora Franciscano ****** Tapuias Jucurós ****** 

Ilha do São Francisco - 

Canabraba Clérigo ****** Rodelas 

P. Innocencio de 

Carvalho 

Ilha do São Francisco - 

Inhunhum Clérigo ****** Ansus P. Joseph Gomes 

Barra do Rio Pajeú Clérigo ****** 

Gogois granes e 

Gogois 

pequenos ****** 

Sertão do Rio Pajeú Clérigo ****** Macarás P. João de Souza 

Sertão do Rio Pajeú Clérigo ****** Umanis 

Padre Simão de 

Noronha 

Rio Panema Clérigo ****** Coços 

P. Leandro 

Barbosa 

30 léguas do Rio 

Panema Clérigo ****** Carnijós 

P. Domingos 

Gomes 

Sertão das partes sul Clérigo ****** Tamaguirús 

P. Lourenço 

Borges 

Sertão das partes sul Clérigo ****** Parssenicus 

P. Manoel 

Gonçalvez 

Sertão das partes sul Clérigo ****** ****** P. Francisco Pinto 

90 léguas distante da 

Matriz da Conceição de 

Rodelas Clérigo ****** ****** 

P. João Alvares 

Barbosa 

Sertão de Rodelas Clérigo ****** Macucas P. Bento Ribeyro 

Para 600 léguas ao 

poente do Bispado Clérigo ****** Anajós P. Salvador Sutil 

Poti Clérigo ****** Uruás 

P. Paschol da 

Siveyra 

Sertão do Piauí Clérigo ****** ****** P. Jozeph Barreto 

 

 



 

ANEXO 4 

 

Planilha 4 - Relação das missões franciscanas da Província de Santo 

Antônio do Brasil439. 

 

 

Capitania Aldeia Padroeiros Povo 

Fundadas 

(F) ou 

Aceitas(C) 

Devolvidas 

(D) ou 

Extintas (E) 

Bahia 

Itapicuru (dividida 

em Itapicuru de cima 

e Saúde) 

N. Sra. Da Saúde Tupinambá 

 

1689(F) 

  

 1834(E) 

Bahia Massacará Sma. Trindade 
Tupinambá/ Cariri, 

Caimbre 
1789(F) 1854(E) 

Bahia 
Bom Jesus da 

Jacobina 
Bom Jesus da Glória 

Tupinambá/ Cariri, 

Caimbre 
1706(F) 1847(E) 

Bahia Juazeiro N. Sra. das (g)Brotas 
Tupinambá/ Cariri, 

Caimbre 
1706(F) 1840(E) 

Bahia Rodelas* S João Batista Tupinambá/Procá 1697(A) ?(D) 

Bahia Massarandupió 

S. Antonio de 

Arguim/ N. S. das 

Brotas 

Tupinambá 1831(A) ?(D) 

Bahia Sai N. Sra. das Neves 
Tupinambá/ Cariri, 

Caimbre 
1697(F) 1863(E) 

Bahia Jereboamo N. S. da Conceição - 1702(A) 1718(E) 

Bahia Pambu 
S. Francisco e S. 

Antonio 
- 1702(A) ?(D) 

Bahia Curral dos Bois - 
Cariri, 

Caimbre/Guaimoré 
1702(F) 1843(E) 

Bahia Aracapá S. Francisco - 1703(A) ?(D) 

Bahia Camamu N. S. do desterro - 1703(A) ?(D) 

Bahia Salitre S. Gonçalo - 1703(A) ?(D) 

Bahia Piagui S. Cruz - 1706(F) ?(D) 

Bahia Catu Santo Antonio - 1719(?) ? 

BA/PE Aricobé N. S. da Conceição - 1739(F) 1860(E) 

Alagoas Alagoas N. S. da Vitória - 1679(F) 1761(E) 

Alagoas Palmar Santo Amaro - 1695(F) 1699(D) 

Pernambuco Coripós N. Sra. Do Pilar Coripós/Tapuia 1702(A) 1761(E) 

Pernambuco Unhunhum N. Sra. Da Piedade Tapuia 1705(A) 1761(E) 
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Pernambuco Pontal 
N. Sra. dos 

Remédios 
Tamachius / Kariri 1705(F) 1761(E) 

Pernambuco z(S)orobabel N. Sra. Do Ó Pacurubay/Tapuia 1702(F) 1761(E) 

Pernambuco Una ou Iguna S. Miguel Tapuia 1679(A) 1742(D) 

Pernambuco Pajeú Santo Antônio Cariri, Caimbre 1741(F) 1761(E) 

Paraíba Cariris N. S. do Pilar Cariri, Caimbre 1705(F) 1724(D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

Relação das aldeias que há no distrito do governo de Pernambuco e capitanias anexas, 

de diversas nações de índios [1760]440 

 

Aldeias da capitania de Pernambuco, do distrito de sua provedoria 

Vila do Recife 

Aldeia de Nossa Senhora da Escada, cita na freguesia de Ipojuca, de índios de língua geral. 

Missionário religioso da Congregação do Oratório. [1] 

Vila de Igarassú 

Aldeia do Limoeiro, cita na freguesia de santo Antônio de Tracunhaém, de índios de língua 

geral. Missionário religioso da dita congregação. [2] 

Vila de Goiana 

Aldeia do Aratagui, cita na freguesia da Tacoara, junto ao Rio chamado Papoca de Baixo, 

invocação a Nossa Senhora da Assunção, é de índios da língua geral. Missionário religioso 

dito acima.[3] 

Aldeia do Ciry, cita ao pé do rio assim chamado na freguesia de São Lourenço de 

Tejucupapo, invocação São Miguel, índios de língua geral. Missionário religioso do Carmo da 

Obervância. [4] 

Vila de Serinhaém 

Aldeia de Una, cita na mesma freguesia, invocação São Miguel, índios de língua geral. 

Missionário religioso dito acima. [5] 

Vila das Alagoas 

Aldeia de Santo Amaro, que é a sua invocação, índios da língua geral. Missionário 

franciscano. [6] 

Aldeia da Gamelera, cita no distrito do Palmar, invocação Nossa Senhora das Brotas, têm 

duas nações de índios Uruaé, Curiris. Missionário, clérigo, o capelão do Palmar. [7] 

Aldeia do Urucú, cita na freguesia da Alagoa do Norte, invocação Nossa Senhora da 

Conceição, índios da língua geral. [8] 
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Vila do Penedo 

Aldeia de São Braz, invocação Nossa Senhora do Ó, índios da íngua geral, nações 

Kareriz, e Projez. Missionário [9] 

Aldeia da Alagoa Comprida, invocação São Sebastião. Índios Carapatioz. Missionário. [10] 

Aldeia do Pão de Açúcar, invocação Nossa Senhora da Conceição. Índios da língua geral. 

Nação Xocós. Missionário, clérigo. [11] 

Aldeia da Alagoa da Serra do Comunaty, invocação de Nossa Senhora da Conceição. Índios 

de língua geral. Nação Carijós. Missionário clérigo. [12] 

Freguesia do Ararobá 

Aldeia de Nossa Senhora das Montanhas, índios Xucurus. Missionário religioso da 

Congregação do Oratório [13] 

Aldeia dos Carnijós, cita na Ribeira do Panema, no lugar da Alagoa. Índios Carnijos. 

Missionário clérigo. [14] 

Aldeia do macaco, índios Paraquiós. Missionário [15] 

Freguesia do Rodelas 

Aldeia da Missão Nova de São Francisco do Brejo, cita na Ribeira do Pajaú. Nações de vários 

índios. Missionário religioso franciscano. [16] 

Aldeia de Nossa Senhora do Ó. Cita na ilha do Sorobabel, índios das nações Porcáz e 

Brancararus. Missionário religioso franciscano. [17] 

Aldeia de Nossa Senhora de Belém, cita na ilha do Axará, índios das nações Porcáz e 

Brancararuz. Missionário barbono. [18]  

Aldeia do Beato Serafim, cita na ilha da Vargea índios das nações acima. Missionário 

religioso barbadinho. [19] 

Aldeia de Nossa Senhora da Conceição, cita na ilha do Pambú, índios Kaririz. Missionário 

dito acima. [20] 

Aldeia de São Francisco, cita na ilha do Aracapá, nações de índios Kareriz. Missionário 

barbono [21] 

Aldeia de São Félix, cita na ilha do Cavalo, índios Kariris, missionário barbadinho. [22] 

Aldeia de Santo Antônio, cita na ilha do Arapuá índios da nação dita. Missionário barbono. 

[23] 

Aldeia de Nossa Senhora da Piedade, cita na ilha do Inhanhum. Índios Kaririz. Missionário 

franciscano. [24] 



 

Aldeia de Nossa Senhora do Pillar, cita na ilha dos Coripós, nação dos Coripós, missionário 

religioso franciscano. [25] 

Aldeia de Nossa Senhora dos Remédios, cita na ilha do Pontal, índios da nação Tamaquis. 

Missionário religioso franciscano. [26] 

Aldeia do Senhor Santo Christo no Araripe, índios da nação Ichuz. Missionário e religioso 

barbadinho. [27] 

Rio Grande do Sul 

Aldeia do Aricobé, invocação de Nossa Senhora da Conceição. Índios da língua geral 

chamados Aricobés. Missionário religioso franciscano da Bahia [28] 

Capitania da Paraíba 

Distrito da Cidade 

Aldeia da Jacoca, invocação de Nossa Senhora da Conceição. Índios de língua geral. 

Missionário religioso de São Bento. [1] 

Aldeia da Utinga, invocação Nossa Senhora de Nazaré. Índios de língua geral. Missionário 

religioso dito acima. [2] 

Mamanguape 

Aldeia da Baía da Traição, invocação São Miguel. Índios da língua geral. Missionário 

religioso do Carmo da Reforma. [3] 

Aldeia da Preguiça, invocação Nossa Senhora dos Prazeres. Índios da língua geral. 

Missionário religioso do Carmo da Reforma. [4] 

Aldeia da Boa Vista, invocação Santa Teresa e Santo Antônio, índios da nação Canindés, e 

Sucurus, missionário religioso de Santa Teresa [5] 

Taipú 

Aldeia dos Kariris, invocação Nossa Senhora do Pilar, índios Religioso capuchinho 

missionário. [6] 

Cariris 

Aldeia da Campina Grande, invocação São João, índios da Nação Cavalcantes. Missionário 

clérigo. [7] 

Aldeia do Brejo, invocação Nossa Senhora da Conceição. Índios da Nação Fagundes. 

Missionário religioso capuchinho. [8] 

Piancó 



 

Aldeia dos Panatis, invocação São José, índios da nação Missionário religioso de Santa 

Teresa. [9] 

Aldeia do Corema, invocação Nossa Senhora do Rosário. Índios da nação Missionário 

religioso capuchinho. [10] 

Piranhas 

Aldeia do Pega, índios da nação ______ . Missionário _______. [11] 

Rio do Peixe 

Aldeia do Icó Pequeno, índios da nação ________. Missionário ________. [12] 

Capitania do Rio Grande 

Aldeia do Apodi, invocação São João Batista. Índios da nação Payacus. Missionário religioso 

de Santa Teresa. [1] 

Aldeia do Mipibu, invocação Santa Anna, índios da língua geral. Missionário religioso 

capuchinho. [2] 

Aldeia do Gramacio, invocação Nossa Senhora do Carmo. Índios de língua geral. Missionário 

religioso do Carmo da Reforma. [3] 

Aldeia do Guajarú, invocação São Miguel. Índios da língua geral, e nação Payacus. 

Missionário Jesuíta.Hoje vila de Extremoz do Norte, vigário o reverendo padre Antônio de 

Souza Magalhães, diretor Antonio de Barros Passos, e mestre Antônio de Barros Passos [4] 

Aldeia das Guarairas, invocação São João Batista. Índios de língua geral. Missionário Jesuíta. 

Hoje vila de Arêz. Vigário reverendo padre Pantalião da Costa. Diretor Domingos Jaques da 

Costa, e mestre Luiz Pereira Caldas. [5] 

Capitania do Ceará Grande 

Aldeia dos Tramambés, cita a beira do mar no distrito da mesma ribeira do Acaracú, 

invocação Nossa Senhora da Conceição, índios Tramambez. Missionário Clérigo [1] 

Aldeia da Palma, cita na ribeira do Quixeramobim, termo da vila de dos Aquiraz, invocação 

Nossa Senhora da Palma. Índios das nações Canindés e Jenipapos. Missionário Clérigo [2] 

Aldeia da Telha, cita na Ribeira do Quixelou, distrito da Vila de Icó, invocação Santa Anna, 

índios das nações – Quixelôs,Quichiriú, Jucá, Candadú e Cariú.Missionário Clérigo [3] 

Aldeia do Miranda, cita nos Kariris Novos, distrito da Vila de Icó, invocação Nossa Senhora 

da Penha de França, índios das nações Quicheriú, Cariú, Caruasú, Calabaça e Icozinho. 

Missionário R. Capuchinho.[4] 

Aldeia da Serra da Ibiapaba, cita em cima da dita serra, distrito da ribeira do Acaracú, 

invocação Nossa Senhora da Assunção. Índios das quatro nações, a primeira e principal da 



 

língua geral chamados Tabajaras, e as três chamados Acaracú, Irariú e Anasssez. Missionário 

Jesuíta. Hoje vila Viçosa Real. Vigário o Reverendo Padre Luiz do Rego Barros, diretor 

Diogo Rodrigues Correa, e mestre Albano de Freitas [5] 

Aldeia da Caucaia, cita no distrito da vila de Fortaleza, ribeira do Ceará, invocação Nossa 

Senhora dos Prazeres, índios de língua geral. Hoje vila de Soure.Vigário o reverendo Padre 

Inácio Ribeiro Maia, Diretor José Pereira da Costa e Mestre Manoel Félix de Azevedo. [6] 

Aldeia da Parangaba, cita no distrito da mesma vila, e ribeira, invocação o Senhor Bom Jesus, 

índios da língua geral, e da nação Anassez. Hoje Vila Nova de Arronches. Vigário o 

Reverendo Padre Antônio Coelho do Amaral. Diretor Manuel de Oliveira Lemos, e Mestre 

João Dias da Conceição [7] 

Aldeia do Paupina, cita no distrito da mesma vila, invocação Nossa Senhora da Conceição , 

índios da língua geral. Missionário Jesuíta. Hoje vila de Messejana. Vigário o reverendo padre 

Manuel Pegado de Siqueira. Diretor José de Freitas das Neves e Mestre Elias de Souza 

Paes.[8] 

Aldeia do Paiacú, no distrito da vila do Aquiraz, invocação Nossa Senhora da Conceição. 

Índios da nação Paiacús. Missionário Jesuíta. Hoje lugar de Monte-Mor o novo da América, 

vigário o Reverendo Padre Agostinho Pacheco, Diretor Duarte Tavares do Rego e Mestre 

Inácio da Assunção. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

 

Alfaias pertencentes às missões da 

Província de Santo Antônio do Brasil441. 

 

MISSÃO DE SOROBABEL 

Uma imagem de São Francisco 

Uma imagem de Nossa senhora do Ô com 

coroa de prata 

Três mantos da Nossa Senhora do Ô 

Um imagem de cristo em chumbo 

Dois cálices de parta e estanho 

Duas pedras da ara 

Três missais  

Duas estantes 

Duas Campânia – uma pequena e uma 

grande 

Um par de galhetas de estanho com seu 

pratinho 

Uma caixa de folhas de flandes que serve 

como santos óleos 

Um turíbulo  

Uma gaveta de latão 

Um pano de púlpito de seda da Índia 

Um pano de estante 

Um frontal branco de brocatel branco com 

sua casula de primavera verde já velho 

Um frontal e casula de calaman em bom 

uso e sua bolsa 

Quatro véus de cálices 

                                                           
441 APR. Livro de Alfaias da Província de Santo 

Antônio do Brasil, 1739. 

Dois corporais chãos  

Duas paleas de renda do altar e 4 de chão 

Cinco alvas todas de chão 

Duas toalhas de pano de linho de Goa 

Nove purificadores chãos e 1 de renda 

Quinze sanguinhos de chão 

Quatro amitos 

Uma sobrepeliz velha 

Um ritual romano antigo 

Um batistério 

Um levítico eclesiástico 

Um ferro de hóstias 

Três cordões 

 

Alfaias pertencentes à casa da dita missão 

Duas _________ de mesa de algodão 

Três candeias 

Duas toalhas de mão em algodão e 2 de 

pano comum 

Doze guardanapos de algodão 

Oito enxadas 

Quatro machados 

Duas foices 

Uma prensa  

Um eixo de martelo 

Uma serra de mão 

Uma serra braçal 

Um martelo 



 

Um escopelo goivo 

Um varruma 

Uma forma de fazer telha 

Dois cavadores 

Um tear de tecer pano 

Uma bacia de cobre velha 

Um taxo meiam  

Um coco de beber água 

Um caldeirão pequeno 

Doze pratos de estanho pequenos e um 

maior de mesa 

Oito colheres de latão 

Oitenta cabras, entre grandes e pequenas 

Um rodo com outra prensa no sitio da cerra 

Um caixão grande de farinha e mais 1 

mesa pequena 

Lembrança do que fez o irmão missionário 

Frei Luís 

Uma igreja de pedra e barro com cinco 

altares 

Uma capela do sacramento do batismo 

Capela mor 

Tribuna e trono pintados e repartidos 

Frontispício, altares colaterais e dois 

frontais, todos pintados 

Dois bancos 

Fez também o coro com grande e grades na 

capela mor 

Uma imagem de vulto estofada de Nossa 

Senhora do Ô, que tem cinco palmos e 

meio, que custou o feitio cento mil reis, e 

fez-lhe seu manto de seda. 

Um ornamento de esparreão branco, com 

seu... escarpados, e todo o seu necessário 

Uma pedra da ara 

Uma alampada pequena de latão 

Uma caldeirinha pequena de cobre na 

sacristia 

Uma cadeira sem encosto 

Um sacrário pintado 

Ornou a sacristia com todo o necessário de 

roupas 

Tem já na mão de um devoto 16 mil para a 

Coroa de Nossa Senhora 

Fez casas novas com duas celas de sobrado 

assoalhado de taboa 

Três embaixo com suas oficinas 

necessárias 

Fez catres 

Fez um caixão de vinhático para roupa e... 

de todo o necessário 

Doze de... 

Dois... 

Oito enxadas 

Três machados 

Tudo o que... 

Lembranças do que acrescentou o irmão 

missionário Fr. Miguel de S. Roza 

Dois cobertores de baeta 

Dois travesseiros de churo grandes 

Dois ditas pequenos 

Duas fronhas grandes e duas pequenas 

Uma toalha de mão de pano de linho 

Três guardanapos de algodão 

Dois facões 

  



 

MISSÃO DE CORIPÔS 

Sacristia 

Um santo sudário 

Um painel velho de Nossa Senhora 

Um oratório com uma imagem de Nossa 

senhora do Pilar 

Uma pedra grande da ara e outra pequena 

Um pano do púlpito de damasco branco 

Dois frontais de damasco branco, com suas 

casulhas, um tem campos de chita. 

Um docel de expor o senhor 

Um paleo encarnado  

Um véu de ombros com sua de ouro 

Uma capa de asperges 

Uma cruz de jacarandá com sai manga 

Um véu de ló 

Cinco véus de cálices de varias sedas e um 

com patilha de prata 

Um côvado de seda roxa 

Um cortinado de damasco branco ou 

carmesim que serve de painel, e outro de 

tafetá da mesma cor. 

Um... para o mesmo 

Um frontal de calamanha vermelha para a 

credencial 

Uma estante com seu pano 

Dois missais, um novo, outro velho 

Um ornamento roxo... 

Quatro côvados de... carmesim em dois 

pedaços 

Três amitos de pano de linho 

Quatro alvas, três arrendadas e uma chã 

Cinco toalhas de altar, três arrendadas e 

duas chãs  

Cinco sobrepelizes, uma de bertanha usada 

e outra de... 

Cinco corporais e quatro paleas tudo 

arrendado 

Uma toalha de comunhão toda arrendada 

Oito sanguinhos, seis purificadores de 

pano de linho chãos e três mais arrendados 

Duas toalhas de mãos da sacristia 

Dois cordões  

Duas toalhas de mãos de bertanha 

arrendadas 

Uma campainha 

Uma alampada de latão 

Um turibulo com sua gaveta 

Uma cadeirinha de água benta do mesmo 

Um ferro de hóstias 

Uma cruz marchetada 

Um sino 

Cinco... um deles muito velho 

Seis castiçais de chita que serve de ornato 

na capela mor 

Uma mais que serve de cortina na porta da 

sacristia 

Três bocetas de faia que serve de despejo a 

alguma trastes 

Um paleo roxo de semana santa, com suas 

varas engastadas 

Dois frontais dos altares colaterais 

Um... de barro 

... de seda de ramo de ouro com patilha do 

mesmo, três de seda com patilha de prata 

Uma dúzia de castiçais de estanho 



 

Uma coberta do sacrário de damasco 

branco 

Duas toalhas chãs de altares colaterais 

Uma xarelha de Nossa senhora 

Uma estante de pé de cantar missa, mais 

outra de altar 

Quatro alanternas 

Um tumulo de via feira maior para o 

senhor morto com seu pano de seda 

encarnada com ramos brancos, forrado de 

ruão preto 

Dois panos de chita com suas franjas das 

credenciais 

Um pano de púlpito preto 

Uma cortina para o arco de capela para a 

semana santa 

Um pano de estante da missa 

Uma imagem do santo cristo de marfim 

com sua cruz 

Duas paleas mais renda 

Pouco de ouro e prata 

Uma coroa de ouro da mesma senhora 

Um resplendor de ouro do menino Jesus 

Um cordão de ouro com seis palmos 

Um cálice e patena de prata 

Um relicário de prata com seu véu de seda 

e patilha de prata 

Uma ambula dos santos óleos... com 

frasquinhos de prata 

Uma ambula com sua coberta e sua cruz 

em cima tudo de prata 

Um vaso da comunhão de prata... 

Umas galhetas de prata e prato da mesma 

Um cálice... com pé de estanho e patena 

Acrescentou mais as alfaias da igreja 

Uma imagem... 

... arrendado 

Três toalhas de... duas de bertanha 

Um amito de pano de linho 

Uma toalha de mão... 

Oito sanguinhos, três de renda e cinco chãs 

Um corporal de bertanha arrendado  

Uma boceta de latão pintada com um santo 

sudário de pânico 

Alfaias da casa dos missionários 

... de aguar as mão 

... guardanapos tudo de algodão 

Um coco de cobre 

Um... de ferro 

Uma garrafa pequena 

Dois catres de couro 

Uma roda de mandioca 

Uma prensa de mesa, cinco machados  

Quatro enxadas  

Um martelo 

Um eixo 

Uma varruma 

Quatro candeias 

Doze cabras e oito ovelhas com seu pai 

Um facão 

Duas foices 

Uma serra de mão 

Uma picadeira 

Uma... meião 



 

Um caldeirão pequeno 

Uma serra  

Uma canastra de guardar a roupa da missão 

Uma dúzia de pratos fundos de estanho 

Três do mesmo raso 

Mais outros acrescentamentos que fez o 

dito missionário as alfaias da casa 

Uma dúzia de colheres de latão para a 

mesa 

Dois panos de pés  

Uma frasqueira de vinhático com dez 

francos 

Uma faca de cabo de marfim para a mesa 

Seis facas de holandesas para o serviço da 

cozinha 

Uma garrafa para guardar vinho para 

missas 

Umas folhas de flandes para farinha do 

Reino para as hóstias 

Uma peneira 

Dois cocos torneados para beberem água 

os... 

Um prato raso pequeno de estanho 

Duas canoas grandes 

Uma dúzia de cabras e um pai mais da 

conta acima 

Oito ovelhas 

 

MISSÃO DA ILHA DO PONTAL 

Sacristia 

Uma imagem de Nossa Senhora dos 

Remédios e seu menino 

Uma imagem do Santo Cristo de pão 

encarnado do altar 

Uma Imagem pequena de Santo Antônio, 

que o senhor da Torre levou 

Uma Coroa de prata de Nossa Senhora e 

resplendor do menino 

Um cordão de ouro que tem quatro palmos 

Mais um cordão de ouro de palmo, que 

está no menino com três corações 

pequenos de filigrana 

Dois mantos de seda azul 

Um com sua patilha de ouro e outro azul 

com patilha de prata 

Um ornamento de damasco branco, com 

todos os seus preparos, exceto a manga de 

cruz e pano de púlpito 

Um cálice com sua patena de prata 

Duas pedras da ara 

Dois missais  

Três cordões 

Sete toalhas de renda e uma chã do altar 

Um purificador de renda e cinco chãs  

Sete corporais 

Doze sanguinhos 

Quatro paleas 

Três véus de cálices com... roxo e... 

... um batistério  

Uma caixa dos santos óleos 

Um véu mais de tarefa carmesim 

Mais um ornamento de chita do comum 

Mais uma saraça que está no altar 

Mais um cálice com sua patena de prata e 

pé de estanho 

Um docel de damasco com seu franjão de 

ouro 



 

Uma toalha de renda do altar 

Uma mais de pano de linho 

Mais um pedaço de damasco de Nossa 

Senhora sem patilha nem ferro 

Um ornamento roxo de guarnição com 

todos os seus preparos 

Uma cadeirinha da sacristia com sua 

tapadoura, tudo de cobre 

Uma companhia que serve de sino 

Dois copos de vidro da comunhão 

Uma folha grande e uma boceta de hóstias 

Alfaias da casa 

Um PA de galhetas de estanho que serve 

na mesa 

Uma frasqueira com doze frascos 

Um garrafão grande de conduzir vinho 

Uma dúzia de pratos pequenos de mesa 

Um prato grande de mesa de estanho 

Seis facas, seis garfos e seis colheres de 

metal 

Um cobertor de papa 

Um taxo de cobre 

Mais outro taxo 

Duas toalhas de mesa de algodão 

Uma mesa com uma gaveta para a cela 

Duas toalhas de pano de linho 

Oito guardanapos de algodão 

Mais uma mesa do refeitório com dois 

bancos 

Duas candeias 

Duas facas flamengas 

Um coco de cobre 

Duas canecas 

Uma canoa grande 

Outra velha 

Um banquinho da capela 

Ferramentas 

Um eixo de... 

Dois machados 

Dois escopolos 

Quatro enxadas 

Duas Ca... 

Duas... 

Um martelo de carapina 

Um... 

... mandioca 

Criação  

Um curral com 136 cabeças de ovelhas. As 

mais se consumiram em tempo do 

missionário passado.  

 

MISSÃO DO PAJEÚ, COM AS 

ALFAIAS VINDAS DO UNA 

Três ornamentos de chamalote carmesim e 

outro de espernegão branco, outro verde 

Dois frontais, um de chamalote branco e 

outro verde e vermelho 

Dois cálices de prata com patena e colher, 

ou com a copa de prata, e patena 

sobredourada e pé de estanho 

Três alvas 

Cinco amitos 

Três cordões 

Três toalhas de altar 



 

Três bolsas 

Seis corporais 

Seis paleas 

Uma sobrepeliz velha 

Duas missais 

Duas pedras de ara, uma quebrada 

Três campainhas pequenas 

Três véus de cálices 

Onze sanguinhos 

Dois purificadores 

Um par de galhetas de estanho com seu 

prato 

Dois castiçais 

De pão 

Duas bocetas dos santos óleos com seus 

frasquinhos 

Dois batistério 

Um cristo do altar de chumbo 

Uma cruz dos enterros de cobre 

sobredourada 

Uma estante 

Nosso pai São Francisco com seu 

resplendor de prata dourado e na mão um 

Cristo de chumbo 

Duas imagens  pequenas de barro, uma de 

Santo Antônio, outra de Senhora do 

Rosário 

Alfaias pertencentes a casa e ferramentas 

Uma mesa grande 

Quatro bancos grandes 

Uma prateleiras 

Uma toalha de pano de linho de vara e 

meia 

Quatro toalhas de Hamburgo de vara e 

meia 

Seis guardanapos de Hamburgo 

Duas toalhas de cozinha do dito 

Dois sacos 

Uma dúzia de pratos brancos 

Duas cadeiras novas 

Três machados 

Três enxadas, dois cavadores 

 

 

 

 

 

 

 


	Sobre os livros de guardiões dos conventos foram apenas salvos os da Bahia, Ipojuca e Paraíba, publicados respectivamente pelo convento de Salvador, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Instituto Arqueológico Histórico e Geográfica ...
	De Custódia à Província: os franciscanos na América Portuguesa
	 Bahia: S. Francisco da Cidade da Bahia; S. Francisco da Vila de Sergipe do Conde; S. Antônio do Lugar de Paraguaçu; S. Antônio da Vila de Cairu; O Bom Jesus da Cidade de Sergipe Del Rei.
	Ao saber das artimanhas utilizadas pelo missionário, o capitão-mor Vitoriano Ribeiro Riba despachou uma canoa com seus homens para Capibara e outros para a casa de Domingos Martins, a fim de rever tudo o que tinha sido colocado em mãos de terceiros. C...
	Tudo da Missão de Nossa Senhora do Pilar foi “entregue fielmente sem deixar nada” , tanto que, dias depois, em 18 de setembro, o missionário Frei Boaventura solicitou ao sargento-mor Jerônimo Mendes da Paz que lhe mandasse matalotagem  para que conseg...
	O mesmo se repetiu na Missão de Nossa Senhora dos Remédios ou como era conhecida Missão do Pontal, onde o missionário Frei José de São Gabriel ocultou na época do inventário alguns pertences da missão, como: canoas, escravos negros, dinheiro e algumas...
	Logo me foi entregue as chaves da sua casa, disfarcei dizendo, que a minha ida a aquela missão não era tomar conta dela, porém, sim administrar aos índios, fizesse um curral e manda, para passarem a parte da Bahia os seus gados para os recolherem à po...
	Mesmo com o disfarce de que fora ali apenas para administrar ordens aos índios, indagou inúmeras vezes ao missionário onde estavam os bens da missão que não constavam no inventário, obtendo a notícia de que um escravo de nome Elias estava na casa de F...
	o cavalo que estava na Maniçoba logo mandei buscar, e o mandei botar a ilha da missão e ordenei aos índios que tanto o cavalo com tudo de animais que estavam na ilha não consentissem que levasse do caminho, o cavalo que veio da Maniçoba dei ao padre, ...
	O missionário alegava ter deixado de inventariar os escravos, assim como outros bens, pois, os tinham passado para outras pessoas por meio de doações, as quais acreditamos ter sido uma via encontrada pelo Frei para driblar o inventário e o conseque...
	Questionado sobre o dinheiro que mandou para a Bahia, o missionário Frei José de São Gabriel explicou que tratava de uma barra de ouro recebida de uns sermões pregados durante a semana santa no Pilão Arcado, de onde tinha acabado de chegar. Tendo com ...
	Na Missão de Sorobabel, administrada na época pelo Frei Francisco de Santa Eufrasia, o inventário correu tranquilamente se comparada ao que aconteceu, por exemplo, na Missão de Coripós. No entanto o Jerônimo da Paz nos chama atenção para o estado que...
	Salvo a Missão do Unhunhum onde o missionário vivia em paz com seus índios e vizinhos, não causando qualquer problema no momento de inventariar os bens da mesma, os demais religiosos não aceitaram facilmente o fim de sua jurisdição sobre os índios. M...
	Os Franciscanos, assim como as demais Ordens Religiosas que atuaram no bispado de Pernambuco, perderam o poder temporal e espiritual sobre os índios, incluídos agora na política pombalina e regidos pela Direção dos Índios. Como podemos observar na pla...
	Planilha 2 - Vilas e lugares de índios criados pelo Ouvidor das Alagoas Manuel de Gouveia Alvares
	Enquanto isso os frades menores continuaram trabalhando junto aos índios nas missões da Bahia, onde ficaram até 1863, quando a última de suas missões foi também transformada em vila. Talvez pela continuidade das missões nas partes da Bahia que esses f...
	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFIA


