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INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa o funcionamento das Juntas das Missões Ultramarinas

atuantes entre 1681 e 1757 em diversas capitanias do Brasil. Examina a sua formação e

atuação estratégica, identificando suas atribuições, composição e influência de seus

membros.  Visa compreender como a Junta das Missões contribuiu para o desenvolvimento

do projeto colonial português sustentado no plano espiritual – salvação das almas – e no

plano temporal – a expansão e conservação das conquistas portuguesas.

 A historiografia é escassa em informações mais precisas sobre as atribuições e o

desenvolvimento da Junta das Missões, trazendo apenas indicações pontuais e, por vezes,

contraditórias sobre ela. O historiador português João Lúcio de Azevedo, que, ao escrever

sobre a vida do Padre Antônio Vieira, afirmou que em 1655 “[o Padre Antônio Vieira]

saindo de Lisboa, deixava constituído um novo organismo... a Junta das Missões. A testa

dele o seu grande amigo, Bispo do Japão [Pe. André Fernandes]”.1 Em outra obra, João

Lúcio refere-se à década de 1680 dizendo que era o padre Manoel Fernandes “presidente

do Tribunal de Missões”.2 Todavia, nem o Padre André Fernandes e nem o Padre Manuel

Fernandes – por mais que tivessem forte influência nas pessoas dos reis D. João IV e D.

Pedro II, de quem foram respectivamente confessores e conselheiros de Estado – chegaram

a ser constituídos como presidentes na Junta das Missões do Reino3.

Ao justificar o estabelecimento das Juntas Ultramarinas em 1681, Francisco Adolfo

de Varnhagem, afirmou que estas surgiram para zelar pelo cumprimento das disposições da

                                                
1 João Lúcio de AZEVEDO. História de António Vieira.  2ª ed. Lisboa:  Livraria Clássica, 1931. tomo 1º. p.278
2 ibid. Os Jesuítas no Grão Pará. Suas missões e a colonização.  2ª ed.  Coimbra: Universidade, 1930. p. 156.
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nova legislação contra o cativeiro indígena promulgada em 1º de abril de 16804.

Entretanto, acreditamos que a  criação das Juntas das Missões Ultramarinas não se reduz

apenas a  uma mera ação fiscalizadora de uma legislação, que no decurso da sua aplicação

sofreu inúmeras alterações.

Utilizando essas obras como referência, os historiadores modernos só aumentaram

os equívocos sobre a formação e atuação da Junta das Missões5. Chegaram mesmo a

atribuir a direção da Junta a personalidades que nunca desempenharam esse papel6, a

confundir a Junta existente no reino com aquelas que funcionavam no ultramar7, ou até

mesmo a omitir a existência da Junta Geral  do Reino. Sinteticamente reduziram a Junta a

um conselho composto de autoridades civis e eclesiásticas que tratavam das questões

envolvendo as missões. Pouco esclareceram sobre as suas atividades e seu poder político

enquanto organismo consultivo do rei8.

Em virtude de tais asserções errôneas ou mesmo interpretações conflitantes,

tornou-se cada vez mais evidente para nós que não se poderia mais negligenciar essas e

outras questões que a historiografia não havia respondido. Na tentativa de esclarecer

algumas dessas contradições, julgamos necessário responder as seguintes questões: Em

que contexto surgiu as Juntas Ultramarinas e como elas se relacionavam com o poder

                                                                                                                                                   
3 Cf. Marcia E. A. SOUZA E MELLO. Pela propagação da fé e conservação das conquistas portuguesas. As
juntas das missões –século XVII-XVIII. 2002. 437 f. Tese (Doutorado em História) — Universidade do
Porto,  Portugal.
4Francisco  A .  VARNHAGEN. História Geral do Brasil. 7ª ed. São Paulo: Cia. Melhoramentos, 1962. v. 3,
p. 306.
5Foi o caso de Mathias KIEMEN, que apontou erroneamente a existência de duas Juntas das Missões em
1655, uma no Reino e outra no Estado do Maranhão, quando de fato nessa data só existia uma única Junta
das Missões, que funcionava em Lisboa. Cf. The indian policy of Portugal in the Amazon region. Washington
D.C., The Catholic University of America Press, 1954. nota 70. p. 100.
6Como afirma Julieta de Oliveira do GRECO “(em 1655) constitui-se finalmente uma junta das missões sob a
presidência de D. André Fernandes Bispo do Japão, André Vidal de Negreiros na qualidade de governador do
Maranhão, e o próprio Vieira, na qualidade de chefe das missões”. Cf.  O padre António Vieira: diplomata,
político e profeta. In: João MEDINA. (Org). História de Portugal. Lisboa: Ediclube, s/d..v.7, p.146
7Foi, por exemplo, o que ocorreu com a Junta das Missões do Maranhão que foi por diversas vezes
confundida pela historiografia moderna com outra Junta, citada no Regimento dado ao governador do
Maranhão André Vidal de Negreiros em 1655. Assim também julgou, em recente obra, Pedro PUNTONI.  A
guerra dos bárbaros. São Paulo: Hucitec, 2002. pg. 73. Entretanto pela sua natureza e atribuições, a Junta
citada no Regimento  se distinguia da legítima Junta das Missões, que só foi instituída no Estado do
Maranhão em 1681, como veremos adiante.
8Paul David WOJTALEWICZ que estudou a Junta das Missões do Pará no século XVIII tentou  romper com
essa concepção. Contudo, o autor restringiu o seu campo de análise as atas de reuniões da Junta, e acabou por
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metropolitano?   Quais eram os seus componentes e as correlações de força existente entre

os seus membros? Quais as atribuições das Juntas das Missões?

UMA  JUNTA PARA AS MISSÕES DO REINO

Para que possamos compreender como as Juntas das Missões surgem em diferentes

localidades do domínio português, é necessário indicar os condicionantes político-

administrativos em que aquelas se inserem9.  No final do reinado de D. João IV era

crescente o entendimento de que o meio mais eficaz para a conservação dos domínios

ultramarinos portugueses era cuidar da propagação da Fé naquelas conquistas. A Coroa

portuguesa precisava manter os seus missionários atuantes nas possessões ultramarinas, a

fim de poder garantir a autoridade do reino lusitano, ameaçada por outras potências

estrangeiras. Para tanto, se fazia necessário a criação de um organismo ligado à

administração central que tratasse exclusivamente das questões referentes às missões

ultramarinas.  Nesse sentido, por volta de 1655, foi criada  em Lisboa uma Junta específica

para as missões, mais conhecida por Junta Geral das Missões, e também denominada de

Junta dos Missionários ou Junta da Propagação da Fé, em virtude de sua natureza.

Muito embora fosse uma instituição administrativa secundária, um organismo

consultivo ligado à administração central, a Junta Geral das Missões funcionava em

consonância com outros organismos principais da estrutura orgânico-funcional da

administração central, como por exemplo, o Conselho Ultramarino.

                                                                                                                                                   
incorrer nos mesmos equívocos apontados pela historiografia tradicional. cf. Colonial Latin American
Review, 8: 223-40. 1999.
9 Em Portugal, durante o período da União Ibérica, introduziu-se sucessivamente um modelo de organização
administrativa, denominado Juntas, que nesse período foi aplicado preferencialmente na administração da
fazenda. Caracterizavam-se as Juntas por serem “um corpo mais funcional, de âmbito jurisdicional mais
restrito, de trabalho mais focalizado e de ligação mais estreita com o Monarca de quem dependiam
diretamente“. (José França Pinto REIS, Conselheiros e secretários de estado de D. João IV a D. José. 1987.
Dissertação (Mestrado em História Cultural e Política)— Universidade de Coimbra.  p.66)
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A Junta Geral das Missões esteve suspensa durante o governo de D. Afonso VI

(1662-1667), período em que também deixaram de ser pagas as pensões dos bispados que

serviam para a conservação das missões. Assumindo o governo, como regente, o príncipe

D. Pedro (1667-1683), viu-se confrontado com diversos problemas relacionados às

missões.

Encontravam-se as missões ultramarinas necessitadas de missionários que dessem

continuidade ao trabalho de evangelização, porque era o número de religiosos portugueses

insuficiente, tanto no Brasil como na África. Essa situação foi se agravando, por não ser

conveniente a presença de missionários estrangeiros nas conquistas portuguesas, em

especial de nações amigas dos espanhóis, durante os anos em que Portugal esteve em luta

com a Espanha pelo reconhecimento de sua independência. Em 1671, o príncipe D. Pedro

recorreu ao juízo do Desembargador Pedro Fernandes Monteiro, Procurador das missões e

ex-deputado da Junta Geral das Missões, sobre como proceder quanto à questão de

missionários estrangeiros irem às conquistas de Portugal.

Pedro Fernandes, com sua vasta experiência na matéria observou que a conjuntura

estava alterada e o cuidado extremoso dos anteriores conselheiros não mais procedia.

Acompanhando essa opinião estavam o Conselho Ultramarino e o Conselho de Estado,

para os quais a conservação das conquistas e da autoridade do reino impunham o envio do

maior número de missionários possível.  Também aconselhou ao regente que fosse

reativada a Junta Geral das Missões. O que efetivamente aconteceu em princípios de

167210.

 Em 1678, foram expedidas ordens aos Governadores Gerais e ao Vice-rei da Índia,

para que enviassem para a Junta do Reino as notícias sobre o estado das missões e os

progressos em que se achava a cristandade nas conquistas portuguesas11.  As informações

que chegaram a Portugal em resposta às ordens régias tiveram vários desdobramentos. No

entanto, uma delas foi decisiva no encaminhamento a ser dado para as missões

                                                
10 Biblioteca da Ajuda (BA), códice 50-V-37, fl. 309. Consulta da Junta das Missões de 5 de abril de 1672.
11 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (AN/TT), Mss. do Brasil, n.º 33:  fl. 54v. Decreto de 30/03/1678.
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ultramarinas no que diz respeito diretamente à constituição de Juntas de Missões nas

conquistas12.

As propostas referentes às missões da Índia e ao aumento da propagação da Fé

católica naquele Estado foram apreciadas em Conselho Real, e a resolução do Príncipe

Regente foi mandar constituir, em Goa, uma Junta de Missões subordinada à Junta Geral

das Missões do Reino. Para tanto, enviou um decreto ao Conselho Ultramarino, no qual

determinou não somente a composição da Junta das Missões, mas também o

estabelecimento de outras Juntas Ultramarinas nas seguintes localidades: Cabo Verde,

Angola, Pernambuco, Rio de Janeiro e Maranhão13.

Isto posto, o Conselho Ultramarino expediu a 7 de março de 1681 a Carta Régia na

qual foram criadas as primeiras Juntas das Missões no Ultramar14. Posteriormente, foram

instituídas outras Juntas no Brasil, nomeadamente na Bahia (1687), no Pará (1701), em São

Paulo (1746) e novamente no Rio de Janeiro (1750).

Na realidade, a instalação das Juntas nas conquistas não foi imediata à recepção das

ordens do Reino. Elas iniciaram suas atividades em diferentes anos, conforme as

condicionantes locais, excetuando-se a da Índia, que foi erigida em Goa nos fins de 1681, e

a de Cabo Verde, de cuja instalação não temos notícia.

Cabe aqui salientar que compreendemos a criação das Juntas Ultramarinas no ano de

1681, como inserida na ampliação dos poderes e redefinição da atuação da Junta Geral das

Missões15. Nesse sentido, justifica-se o estabelecimento das Juntas das Missões

Ultramarinas pela atuação estratégica que assumiram nos domínios portugueses, como

meio de garantir a propagação da Fé, zelando pelo envio de missionários dedicados, bem

como  favorecer a defesa e conservação dos territórios coloniais, auxiliando na manutenção

das missões longínquas. A expansão da atividade missionária para o interior da América

portuguesa  no final  do século XVII, favoreceu a implantação e desenvolvimento das

                                                
12 Arquivo Histórico de Goa (AHG), Monções do Reino, livro 53, fl. 20.
13 AN/TT, Manuscritos do Brasil, n.º 33: Decretos de 1663-1702, fl. 68v.  Decreto de 26/02/1681.
14 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (AN/RJ), Códice 952, v.3, p.5. Carta ao Governador do Rio de Janeiro
de 7 de março de 1681;  AHU, Livro registro de Cartas Régias para Angola, Códice 545, fl. 22v.
15 Para maiores detalhes do funcionamento da Junta Geral vide Marcia E. A. SOUZA E MELLO. Op. cit.
Cap. 2, pp.45-117.
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Juntas das Missões em diversas capitanias do Estado do Brasil e no Estado do Maranhão e

Grão-Pará, como abordaremos a seguir .

A JUNTA DAS MISSÕES NO ESTADO DO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ

A Junta das Missões Ultramarinas que funcionou no Estado do Maranhão e Grão-

Pará16 foi por  diversas vezes confundida  pela historiografia   moderna  com  outra

Junta17, citada no Regimento dado ao governador do Maranhão André Vidal de Negreiros

em 1655 18. O Regimento dava ao governador a atribuição de convocar uma junta para

resolver casos contingentes, que não estavam previstos no próprio regimento e para os

quais fosse necessário dar providências urgentes, sendo impossível esperar por resolução

do Reino.  Sua composição era: o Governador, o Ouvidor, o Provedor da Fazenda, o

vereador mais velho da Câmara e o Sargento-mor, sendo convocados os Prelados das

religiões somente quando o assunto dissesse respeito à Igreja. Tinha essa junta como

objetivos a administração da justiça, a defesa do Estado e a conservação dos vassalos,

distinguindo-se assim, como veremos adiante, por sua natureza e pelas atribuições, da

legítima Junta das Missões.

A Junta das Missões, propriamente dita, só foi instalada na administração de

Francisco de Sá de Menezes (1682-1685), depois de superadas determinadas dificuldades.

Uma delas dizia respeito à transferência na prática da sede administrativa do Estado do

Maranhão e Grão-Pará, que oficialmente se localizava na cidade de São Luís, na capitania

do Maranhão. Em razão de vários interesses, até mesmo geográficos, em 1673 o

                                                
16 Em 1621 foi criado o Estado do Maranhão, desmembrado do Estado do Brasil, constituído das capitanias
do Maranhão, do Pará e do Ceará, tendo como capital a cidade de São Luís. Reintegrado ao Estado do Brasil
em 1652, mas recuperando a sua autonomia em 1654, passou a denominar-se Estado do Maranhão e Grão
Pará, compondo-se de capitanias hereditárias e reais. Manteve esta designação até 1751 quando foi extinto e
recriado com a denominação de Estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém. Em 1754 foram
extintas as capitanias hereditárias no Estado, que passou a ser composto apenas pelas Capitanias Reais do
Pará, Maranhão, Piauí e Rio Negro.
17 Mathias KIEMEN.op. cit.  nota 70 .p. 100
18 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Conselho Ultramarino, Códice 169, § 58, fl. 124v. Regimento de
14/04/1655 dado ao governador André Vidal de Negreiros, utilizado também pelos seus sucessores.
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governador Pedro César de Menezes (1671-1678) começou a manter duas residências, uma

em São Luís e outra em Belém, vindo depois a permanecer nesta última por mais tempo19.

Belém, estabelecida na capitania do Pará, estrategicamente próxima da foz do rio

Amazonas, foi a cidade escolhida pela maioria dos governadores seguintes para fixarem

residência. Para ela se dirigiu o novo governador Francisco de Sá de Menezes, em fins de

1682, deixando no governo da capitania do Maranhão o Sargento-mor Baltasar Fernandes,

com a patente de Capitão-mor20.

Todavia, a principal dificuldade enfrentada pelo governador na organização da

Junta das Missões naquele Estado foi justamente a convocação de seus membros. Primeiro,

pelo litígio em que se encontravam dois componentes da futura Junta. Segundo, pela

recusa do bispo em comparecer. Ao tomar posse, em maio de 1682, o governador

Francisco de Sá de Menezes encontrou  o Provedor-mor da Fazenda D. Fernando Ramires

e o Ouvidor Geral Tomé de Almeida e Oliveira envolvidos em uma disputa por preferência

de assentos. Os dois ministros reais estavam de tal forma irreconciliáveis que temeu o

governador convocá-los para a Junta, uma vez que poderiam não concordar nos votos “por

teima, e não por razão” 21. O governador preferiu, portanto, esperar por uma decisão de

Lisboa.

O impasse se prolongou até meados de 1683, os dois ministros chegaram a um

acordo, o governador Francisco de Sá de Menezes em conversa com o bispo do Maranhão,

D. Gregório dos Anjos22, manifestou o desejo de marcar a primeira reunião da Junta das

Missões, para darem princípio à execução das ordens reais23. O bispo, que também deveria

compor a Junta e vinha por alguns meses protelando a sua instalação sob vários pretextos,

                                                
19 Mathias KIEMEN. Op.cit.. nota 19. p.146; e, Bernardo Pereira de BERREDO. Annaes Históricos do
Estado do Maranhão. 3ª ed. Florença: Barbera, 1905. p.220.
20 BA, Códice 51- V-43 . “Regimento de Baltasar Fernandes, Sargento-mor nomeado para Capitão-mor   da
capitania do Maranhão   para exercitar o posto enquanto na de Belém , durar a ausência do Governador
Francisco de Sá de Menezes.  São Luís,  22 \09 \ 1682.
21 AHU, Pará, Carta do governador para o regente  D. Pedro, de 09/05/1683.
22 O Bispado do Maranhão foi criado pela Bula Super Universas do Papa Inocêncio XI, de 30/08/1677. O
primeiro bispo eleito e confirmado do Maranhão foi D. Gregório dos Anjos, natural de Lisboa, clérigo da
Congregação dos Cônegos Seculares de S. João Evangelista. Eleito bispo do Maranhão em 1677, foi sagrado
em Lisboa em janeiro de 1678. Fez sua entrada solene na capital do Maranhão em 11/07/1679. Faleceu em
12/3/1689, sendo sepultado na capela-mor da catedral maranhense.
23 O bispo estava em visita pastoral à Capitania do Pará, aonde chegou em julho de 1680.
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respondeu ao governador “com excessiva paixão” que não entraria numa junta que

considerava ser totalmente eclesiástica e não secular24.

Passado algum tempo, enviou o governador uma carta ao bispo indagando se queria

ou não participar da Junta, que se determinava convocar em seguida. Mantendo o bispo a

sua decisão de não participar, o governador usou de sua prerrogativa como presidente da

Junta e convocou o Vigário Geral em substituição a ele. Assim, em 14 de outubro de 1683,

na cidade de Belém do Pará, o governador Francisco de Sá de Menezes pôde executar a

Ordem Régia de instalação da Junta das Missões25.

No entanto, a “Revolta de Beckman” no Maranhão, em 1684, agravou a situação

política do Estado26. Entre os motivos que deflagraram o levante podemos identificar a

escassez de mão-de-obra escrava para as atividades econômicas da região, visto ter sido

proibido o cativeiro dos índios pela lei de 1º de abril de 1680 27. A revolta dos moradores

contou com o apoio dos religiosos franciscanos, carmelitas e seculares diocesanos, que

inflamavam os ânimos dos colonos contra os jesuítas, expulsos da capitania do Maranhão

no curso da revolta. O governador, que se encontrava em Belém, viu-se impedido de voltar

ao Maranhão, e a Junta das Missões recém-instalada ficou em suspenso, só voltando a ser

convocada por volta de 168728, quando foi implementada uma nova legislação indigenista

na região: o Regimento das Missões29.

A Junta das Missões também foi instalada na capitania do Maranhão. Seu

funcionamento, contudo, não foi sistemático até o início do século XVIII, pois as Juntas

eram convocadas na cidade onde se encontrava o governador, ora em São Luís, ora em

Belém. Somente em 1701, considerando-se a necessidade de criar uma Junta de Missões na

                                                
24 AHU, Pará, Carta do governador para o rei D. Pedro II, de 15/10/1683.
25 AHU, Pará, Carta do governador para o bispo, de 5/10/1683; e para o Vigário Geral, de 11/10/1683.
26 Assim denominada em virtude do apelido de um de seus líderes, Manoel Beckman, português de
nascimento, lavrador abastado no Mearim, ex-vereador da Câmara de São Luís, ligado aos negócios da terra.
27 Em 1680, novas leis referentes aos índios foram envidadas para o Maranhão, entre elas a da liberdade dos
índios e outra que indicava os jesuítas como os únicos administradores dos aldeamentos. Dois anos depois
era criada a Companhia de Comércio do Maranhão, à qual foi dado o monopólio do comércio, isenção de
impostos e privilégios especiais. Os colonos espoliados pelo estanco e pressionados pelo governo
revoltaram-se e, num violento levante na cidade de São Luís, em fevereiro de 1684, proclamaram o fim do
monopólio, depuseram o governador e expulsaram os jesuítas.
28 Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora, códice CXV/2-12. fl. 87. “Determinação da Junta”.  Sem
data, mas durante o governo de Artur de Sá.
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capitania do Pará em simultâneo com a do Maranhão – mesmo sem a presença do

governador, que era instigado pelos moradores a permanecer mais tempo no Maranhão –,

foi então decretada a instalação formal de mais uma Junta das Missões no Estado30. E

ambas funcionaram com essa denominação até 1757, quando a reforma introduzida pelo

Diretório dos Índios do Pará e Maranhão31 extinguiu as aldeias missionárias,

transformando-as em vilas, e confirmou o alvará com força de lei de 7 de junho de 1755,

que revogou o poder temporal dos missionários sobre os índios.

A Junta do Maranhão manteve-se em atividade até 1777, com algumas alterações nas

suas atribuições, conforme estabelecia a lei de 6 de junho de 1755 32.

 A Junta das Missões no Estado do Brasil 33

No Estado do Brasil as preocupações administrativas aumentaram no período

posterior à União Ibérica (1580-1640), acentuando-se o interesse português pelas suas

conquistas na América34. Com o fim do domínio holandês no Brasil35 seguiu-se a

reorganização político-administrativa do Nordeste brasileiro. O novo governador-geral do

Brasil, com título de Vice-rei, D. Vasco de Mascarenhas (1663-1667), numa clara intenção

                                                                                                                                                   
29 Regimento de 21/12/1686 que concedeu a administração temporal e espiritual dos índios aldeados aos
missionários.
30 AHU, Conselho Ultramarino, Códice 268, fl. 159, Carta Régia de 12/1/1701.
31 O Diretório de 03/05/1757 estabeleceu o fim do Regime das Missões, e, como fruto da política
mercantilista de Pombal, alterou a política indigenista vigente, legislando sobre vários assuntos: religioso,
cultural, administrativo e econômico.
32 A Lei de 06/06/1755 restituiu aos índios do Estado do Maranhão a liberdade de suas pessoas, bens e
comércio, criando para tanto a Junta da Liberdade, que substituiu a Junta das Missões definitivamente depois
de 1757. Cf. Arquivo Público do Maranhão (APM), Livro de Registro dos Assentos da Junta das Missões do
Maranhão, 1738 a 1777..
33 Em fins do século XVII o Estado do Brasil era composto pelas seguintes capitanias: Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Ceará, Itamaracá, Bahia, Porto Seguro, Espírito Santo, Cabo Frio, Rio de
Janeiro e São Vicente.
34Graça SALGADO. (Coord.) Fiscais e Meirinhos. A Administração no Brasil Colonial. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p.87.
35 Os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco em 1630, estendendo depois a conquista a grande
parte do Nordeste. O domínio holandês durou 24 anos e no seu apogeu chegou a dominar sete capitanias
brasileiras e quase dois terços do Brasil açucareiro. Em 1645 os pernambucanos iniciaram uma revolta, que
uniu luso-brasileiros num movimento de expulsão dos invasores e só terminou em 1654, com a derrota dos
holandeses.
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de centralização política emitiu um regimento em 1663, no qual buscava limitar tanto a

jurisdição como os poderes dos capitães-mores das diversas capitanias brasileiras.

A capitania de Pernambuco conseguiu resistir a essa tentativa de restrição de

poderes, obtendo da Coroa, em 1670, um regimento especial para a sua administração36,

pelo qual o capitão-mor passou a responder sobre seu governo diretamente ao Conselho

Ultramarino, ampliando a sua autonomia em relação ao governo-geral do Brasil37.

A administração religiosa também sofreu alterações. Em 16 de novembro de 1676 o

Papa Inocêncio XI (1676-1689) autorizava uma nova divisão eclesiástica no Brasil, com a

criação do Arcebispado da Bahia e dois novos Bispados: de Pernambuco e do Rio de

Janeiro.

Desta forma, é possível que fatores de ordem religiosa e político-administrativa

tenham contribuído para a escolha da capitania de Pernambuco como local para instalação

de uma Junta das Missões. A grande abrangência da nova diocese de Olinda

(Pernambuco), estendendo-se do rio São Francisco, limite com a Bahia, até o Ceará, aliada

à crescente concentração administrativa em torno de Pernambuco, indicavam a capitania

como lugar ideal para a instituição de uma Junta das Missões, pois, além das missões da

capitania sede, a Junta teria sob sua jurisdição aquelas do Ceará, Alagoas, Paraíba,

Itamaracá e Rio Grande do Norte.

Entretanto, segundo os registros das atas de reuniões mais antigas, a Junta das

Missões de Pernambuco só iniciou os seus trabalhos regulares em 26 setembro de 169238.

Apesar de não termos dados afirmativos sobre os motivos que retardaram a sua instituição,

podemos deduzir – a partir de uma reflexão sobre as condições das missões nos anos que

precederam a instalação da junta pernambucana e determinados acontecimentos

envolvendo membros importantes para a Junta – que, apesar da vontade política expressa

na carta régia de 1681, na capitania as condições efetivas imporiam uma espera de alguns

anos para que fosse confirmada a ordem real.

                                                
36 Eulália Maria Lahmeyer LOBO. Processo Administrativo Ibero-Americano. Rio de Janeiro: Ed. Biblioteca
do Exército, 1962. p.386-8.
37 Anos mais tarde, em 1715, num processo gradual iniciado em fins do século XVII pela administração
portuguesa, com o intuito de concentrar as antigas capitanias, foi confiado ao governador do Recife o título
de “governador e capitão-general das capitanias do Norte”, até os limites do Estado do Maranhão.
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Sabemos que as missões litorâneas em meados do século XVII estavam em declínio,

em face do avanço da cultura açucareira e da depopulação verificada nos aldeamentos

indígenas, que implicava um afastamento do trabalho catequético do litoral para áreas mais

distantes, em direção ao “sertão” brasileiro.

A presença holandesa no Nordeste desfez o trabalho missionário em diversas regiões,

e em alguns casos o inviabilizou. Por exemplo, as entradas missionárias em direção ao

interior do Brasil, iniciadas no sertão da Bahia em fins do século XVI, no período da

invasão tornaram-se menos freqüentes.39 Somente após a restauração portuguesa sobre o

domínio holandês foram retomadas plenamente as atividades missionárias na região.

Por fim, a expansão portuguesa sobre as terras indígenas, em meio ao processo de

conquista do sertão para a colonização pastoril e a intensificação do povoamento mediante

a doação de sesmarias concedidas aos soldados envolvidos na “Guerra da Restauração” do

domínio holandês, resultou em reações violentas contra os colonizadores por parte dos

índios da região. Iniciadas em 1687, as revoltas indígenas, conhecidas por “Guerra dos

Bárbaros”, prolongaram-se até o século XVIII40.

Para concluir, podemos ainda acrescentar alguns acontecimentos que envolveram os

dois principais membros da Junta – o governador e o bispo – que teriam colaborado para

retardar a sua instalação, bem como comprometido o seu funcionamento inicial. Primeiro,

a recusa inicial do bispo de Pernambuco, D. Estevão Brioso de Figueiredo (1677-1683),

em participar da Junta, seguindo-se o seu afastamento em 1683 para Lisboa por motivos

pessoais41. O seu sucessor, D. Matias de Figueiredo e Melo42, chegou somente em 1688.

Segundo,algumas questões de natureza político-administrativa. Com a morte do

governador Fernão Cabral em setembro de 1688, o bispo D. Matias teve de assumir o

                                                                                                                                                   
38 José Ignácio de Abreu e LIMA. Synopsis ou Deducção Chronologica dos Factos Mais Notaveis da História
do Brasil. Pernambuco: Tipogr. de M. F. de Faria, 1845. p.140.
39 Beatriz G. DANTAS. Os povos indígenas no Nordeste brasileiro: um esboço  histórico. In: Manuela
Carneiro da. CUNHA (org.). História dos Índios no Brasil. .São Paulo: Cia das Letras, 1992. p.438.
40 Id. Ibid., p.442.
41 Alegando problemas de saúde, teria chegado à Corte em novembro de 1683, mas existem indícios de que o
verdadeiro motivo a provocar sua partida teria sido um atentado de morte sofrido em Pernambuco.
42 2º Bispo de Olinda. Presbítero secular, natural de Arganil (Coimbra), Doutor em Direito Canônico pela
Universidade de Coimbra, foi Juiz da Relação Eclesiástica de Coimbra, Vigário Geral e Visitador do
Bispado. Sagrado Bispo de Olinda em maio de 1687, embarcou no ano seguinte para o Brasil, tomando posse
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governo civil interinamente. O próximo governador de Pernambuco, Antônio Luiz

Gonçalves da Câmara Coutinho, também ficaria pouco tempo. Governou Pernambuco de

25/05/1689 a 5/06/1690, deixando o cargo para assumir o Governo Geral do Brasil.

Durante o seu curto governo, convocou uma junta com as principais autoridades e

religiosos das missões para avaliar a venda dos índios capturados durante a guerra movida

no Rio Grande. No entanto, a situação política só se normalizou com a posse do Marquês

de Montebelo, Antônio Felix Machado da Silva, em junho de 1690, que pôde no seu

governo instituir a Junta das Missões em definitivo.

Para que possamos compreender melhor o contexto em que se desenvolveu a Junta

de Pernambuco é necessário considerar brevemente como estavam estabelecidas as

missões naquela região.

Na segunda metade do século XVII o movimento missionário no Brasil vivenciou o

que Eduardo Hoornaert chamou de “ciclo do rio São Francisco” 43. O movimento, aí, foi

condicionado pela expansão em direção ao interior do Brasil ao longo dos rios, em especial

o rio São Francisco.

Assim, depois da expulsão dos holandeses os Capuchinhos franceses, que atuavam

em Pernambuco desde 1646, começaram a entrar no sertão do rio São Francisco e aldear

índios da cultura cariri44. Os Oratorianos conseguiram permissão para se instalar em

Pernambuco em 1664, assumindo quatro aldeias que antes do período holandês haviam

pertencido aos Jesuítas ou Franciscanos.

Embora as invasões holandesas tenham interrompido o trabalho missionário dos

Franciscanos e Jesuítas que atuavam no litoral brasileiro, com a reconquista portuguesa

também estes passaram a se dedicar às missões nos sertões do rio São Francisco. Em 1657

os Franciscanos elevaram a Custódia de Olinda a Província, recebendo do rei novas

missões entre a Bahia e a Paraíba. Além disso, durante a restauração portuguesa do

Nordeste o movimento missionário franciscano se deslocou com força para as missões do

rio São Francisco. Com isso, o período sertanejo dos Franciscanos compreendeu os anos

                                                                                                                                                   
da diocese em 14/6/1688. Faleceu em 29/7/1694. ( Arlindo RUBERT. A Igreja no Brasil. Santa Maria:.
Palloti, 1981-1988. v.2, p. 175.)
43 Eduardo HOORNAERT. História da Igreja no Brasil. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 1992. v.2, p.62-75.
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entre 1679 e 1863. E os Jesuítas, que se haviam concentrado nos sertões da Bahia,

reassumiram os aldeamentos abandonados durante o período holandês, estabelecendo

novos núcleos pelo sertão nordestino45.

O número de missionários era considerado insuficiente para a demanda das aldeias, o

que foi sempre motivo de preocupação por parte da Coroa. Esta, por inúmeras vezes

enviou recomendações aos Prelados Superiores para que provessem as aldeias de religiosos

aptos para o trabalho missionário.

A falta de missionários para as aldeias não impediu que o descuido no tratamento

“do bem espiritual dos gentios” fosse tratado com severas repreensões. D. Pedro II,

informado que “as Religiões, que têm conventos nas conquistas, se não ocupam naquele

principal exercício que foi o motivo de suas fundações, que é o bem espiritual das almas

na propagação da nossa Santa fé e conversão da gentilidade...”, ordenou ao Governador

Geral do Brasil que os Prelados das religiões fossem censurados “com rigor e severidade”,

bem como advertidos – caso continuassem a proceder incorretamente, seriam extintas “as

suas providências dando-se os conventos delas a outros religiosos que mais dignamente os

ocupem...” 46.

A participação de clérigos seculares no trabalho missionário não era novidade no

Nordeste brasileiro, onde se tem registro de sua atuação desde o início do século XVII. No

entanto, a sua participação cresceu em meados desse século em virtude da falta de

religiosos regulares que assumissem a missionação das aldeias indígenas, fato que levou os

primeiros bispos pernambucanos a nomearem vários clérigos seculares para as missões da

capitania, que se encontravam sem missionário47.

Ao tomar posse em 1688, o bispo de Pernambuco D. Matias de Figueiredo e Melo

(1687-1694) encontrou o bispado com 13 aldeias de índios, sendo sete dirigidas pelo clero

secular, três pelos Oratorianos, duas pelos Jesuítas e uma pelos Beneditinos. Em 1691 as

aldeias já eram mais de vinte. No entanto, seu sucessor, D. Francisco de Lima (1694-

                                                                                                                                                   
44 A partir de 1670 os capuchinhos fizeram aldeamentos no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Alagoas e baixo São Francisco.
45 Eduardo HOORNAERT.  op. cit, p.71-73.
46 Documentos Históricos (DH). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1928-55. v. 68, p.160-70. Carta Régia
para o Governador Geral do Brasil, de 15/3/1687.
47 Arlindo RUBERT. Op.cit, p. 236.
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1704)48, ao assumir o bispado em 1696 encontrou apenas quinze aldeias com missionários.

Além disso, algumas missões tinham sido abandonadas e havia a necessidade de serem

criadas outras novas, de forma que reorganizou o trabalho missionário do clero secular e

em pouco tempo fundou mais 33 novas missões.

Por volta de 1732, em relação enviada ao Reino eram apontadas 41 aldeias existentes

nas capitanias de Pernambuco e Paraíba49 , mas o número de aldeias de todo o bispado era

ainda superior, como podemos verificar em outra relação contemporânea, que abrangia as

demais capitanias do norte do Brasil, elevando para 53 o número de aldeias, distribuídas da

seguinte forma: quatorze  no Ceará,  seis no Rio Grande do Norte, treze na Paraíba, duas

em Itamaracá e dezoito em Pernambuco50. Não entravam no cômputo, entretanto, sete

aldeias localizadas nas ilhas do rio São Francisco: embora estivessem no distrito de

Pernambuco, os missionários capuchinhos que lá se encontravam haviam sido postos pela

jurisdição da Bahia, e as suas côngruas eram pagas pelo senhor da Torre, Garcia d’Ávila.

A situação aqui descrita deve-se aos esforços do bispo D. Frei José Fialho (1725-

1739)51, que durante o seu bispado promoveu várias melhorias no clero, fez visitas

pastorais com o intuito de reformar os costumes impróprios dos cristãos e demonstrou zelo

e interesse pelas missões indígenas. Ao iniciar o seu bispado, encontrou cerca de 15 aldeias

de índios sem missionários, em razão da carência de padres e da falta de côngrua. Aos

poucos, passou a prover de clérigos seculares as aldeias que se encontravam sem

missionários e a incentivar o aumento das missões52.

De acordo com as relações ad limina enviadas para Roma pelos Bispos de Olinda,

citadas pelo Padre Arlindo Rubert em seu estudo sobre a história da Igreja no Brasil,

podemos verificar que a presença dos clérigos seculares nos aldeamentos missionários

                                                
48 3º Bispo de Olinda. Carmelita, natural de Lisboa, estudou na Universidade de Coimbra e lecionou filosofia
no Convento de Évora. Foi Vigário Geral da Ordem no Brasil. Sagrado Bispo do Maranhão em 1692, não
chegou a tomar posse, sendo transferido para o bispado de Olinda em 1695. Tomou posse em 19/02/1696.
Fez várias visitas pelo bispado, verificando in loco os problemas de sua dilatada diocese. Faleceu em
29/04/1704.  ( RUBERT., v.2, p. 176).
49 AN/TT – Mesa de Consciência e Ordens. maço 37, macete n.º 1, doc.3.
50 AN/TT – Mesa de Consciência e Ordens. maço 37, macete n.º 1, doc.4.

51 5º Bispo de Olinda. Monge Cisterciense, natural de Vila Nova da Cerveira (Braga), Doutor em Teologia
pela Universidade de Coimbra. Confirmado em 21/02/1725, tomou posse em 21/11/1725. Provido a
Arcebispo da Bahia, partiu de Pernambuco em fevereiro de 1739. Faleceu em Lisboa em 18/03/1741.
(RUBERT. v.3, p. 62-63)
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cresceu na mesma proporção em que cresceram as missões nas capitanias abrangidas pela

jurisdição do bispado de Pernambuco.

A centralização das decisões na Junta das Missões pernambucana, quanto à

orientação a ser desenvolvida nas missões das diferentes capitanias do norte do Estado do

Brasil, não foi sempre inquestionável. Em 1740 foi iniciado um processo baseado na

representação feita pelo capitão-mor da Paraíba, Pedro Monteiro de Machado53, para a

criação de uma Junta de Missões na Paraíba independente do governo de Pernambuco.

Embora o parecer do Conselho Ultramarino tenha sido favorável à criação da nova Junta, o

pedido não foi deferido pelo rei, que mandou ainda “estranhar” ao Capitão-mor da Paraíba,

por não estar ele executando as resoluções que lhe remetia a Junta de Pernambuco54.

Sabemos que a Junta pernambucana mantinha-se plenamente ativa no governo de D.

Marcos de Noronha Brito (1746-1749), deixando de funcionar provavelmente depois de

introduzidas as reformas pombalinas.

A capitania da Bahia, sede do governo do Estado do Brasil, embora possuísse vários

aldeamentos indígenas, não foi indicada na carta régia de 1681 como local para instalação

de uma Junta das Missões. No entanto, em 1685 o governador do Estado do Brasil, D.

Antônio Luís de Sousa Telo de Meneses (1684-1687), representou ao rei contra os abusos

cometidos pelos administradores seculares das aldeias de índios, que contrariavam não só

as leis régias mas também a finalidade com que foi concedida a administração das aldeias,

pois não erigiam igrejas nelas, nem traziam sacerdotes para administrarem os sacramentos,

e ainda tratavam do temporal sem atenderem ao espiritual. Pedia, então, que fosse criada

uma Junta das Missões na Bahia, a fim de que nela se dispusesse “a forma que se deve

observar para se darem as Aldeias a quem as conserve com aquelas obrigações e cláusulas

que forem mais eficazes ao benefício espiritual dos índios, e conveniência temporal de suas

famílias” 55. Porque somente assim

                                                                                                                                                   
52 Arlindo RUBERT. Op. cit. v. 3.,  p.62.
53 AHU, Conselho Ultramarino, Códice 266, p.239. Consulta de 09/07/1740.
54 DH 100, p.249-50. Resolução Real de 04/10/1742, posta à margem da consulta de 22/09/1742.
55 AHU, Manuscritos Catalogados da Bahia por Luísa da Fonseca (LF), nº 3342. Carta do Marquês das Minas
de 15/06/1685.
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a terá o serviço de Deus, e de V. Majestade em se educarem e
morrerem como cristãos, e V. Mag. os ter prontos para qualquer
ocasião que se ofereça, em que não são de pouco préstimo. E
com este exemplo se virão a domesticar os que pelos sertões
mais interiores estão ainda incultos, e sem notícia alguma da
Fé.56

A Junta  Geral das Missões em Lisboa e o Conselho Ultramarino foram consultados

e deram parecer favorável a criação da Junta na Bahia57. Mas somente em 1688 foi enviada

a ordem real ao governador-geral do Brasil, Matias da Cunha (1687-1688), para que

formasse na cidade de São Salvador da Bahia uma Junta para tratar de todas as questões

que dissessem respeito às Missões58.

Em agosto do mesmo ano respondeu Matias da Cunha que havia recebido a ordem

para criação da Junta, mas que só poderia dar execução a ela depois da partida da frota59.

Entretanto, logo em seguida o governador veio a falecer, e o governo foi entregue

interinamente ao bispo Frei Manuel da Ressurreição e ao Chanceler Manuel Carneiro de Sá

(1688-1690), de forma que a Junta só foi instituída no governo de Antônio Luiz Gonçalves

da Câmara Coutinho (1690-1694).

Destaca-se no período de Antônio Luiz Coutinho a atenção dispensada à questão das

missões, pois o governador mantinha uma correspondência freqüente com a Junta do

Reino, em que relatava as resoluções propostas para o aumento e conservação das missões.

E, na busca de uma solução para o governo dos índios, escreveu ele em 1691, com a ajuda

do Padre Antônio Vieira, um Regimento que tratava das relações entre os padres e os

moradores. Uma cópia desse Regimento foi enviada a Roque Monteiro Paim, secretário de

D. Pedro II; o rei o aprovou e mandou executar60.

Contudo, a Junta das Missões na Bahia deixou de funcionar por volta de 1710,

conforme relatou anos depois o Vice-rei Vasco Fernandes César de Menezes (1720-1735).

Quando ele assumiu o governo e não a encontrou instalada, assim justificou a manutenção

                                                
56 Ibid.
57 AHU, LF, 3322. Consulta da Junta das Missões do Reino, de 10/12/1685; AHU, LF. 3340-3342.
Consulta do Conselho Ultramarino, de 01/03/1686.
58 DH 68, p.227-8, Carta Régia de 25/03/1688.
59 DH 68, p.244, Carta Régia de 27/2/1690.
60 DH 34, p. 60-65. Conforme referencia citada na Carta Régia de 04/07/1692.
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de tal procedimento: “ou por se suporem desnecessárias, ou por não haver matéria nova

porque se façam, não tenho até agora praticado esta diligência...” 61.

Ao chegar a ordem para a criação da Junta das Missões na capitania do Rio de

Janeiro no ano de 1681, encontrava-se o seu governador D. Manuel Lobo em campanha

no sul do Brasil62, governando interinamente o mestre de campo Pedro Gomes. O bispo

eleito Frei Manuel Pereira não assumira o seu bispado, permanecendo em Lisboa onde foi

nomeado para Secretário de Estado (1680-1686). O seu sucessor, D. José de Barros

Alarcão, enfrentou muitos problemas no seu episcopado, passando a viver mais tempo em

São Paulo63.

Na tentativa de executar as ordens do rei sobre as missões, ao assumir a capitania em

1693, o governador Antônio Pais de Sande (1693-1694) convocou uma junta no colégio

dos Jesuítas, à qual compareceram o governador do Bispado, o reitor do colégio jesuíta e

os Prelados maiores das outras religiões existentes na capitania64. Ao relatar os resultados

da reunião em carta para o rei D. Pedro II, o governador não fez menção de ser essa uma

Junta das Missões. Pela sua composição, era provavelmente uma junta de religiosos

reunidos extraordinariamente, submetida à autoridade do governador, que a convocava

para consultas e obtenção de pareceres sobre assuntos relacionados à religião.

De fato, até o ano de 1696 não se tinha notícia no Reino do estabelecimento da Junta

das Missões na capitania do Rio de Janeiro. Esse desconhecimento deu origem a uma carta

régia dirigida ao governador Sebastião de Castro Caldas (1695-1697), na qual se solicitava

o envio de informações sobre os conventos que não se prestavam às missões, a maneira

como exercitavam seus atos e se havia Junta de Missões na capitania65. Ao que tudo indica,

                                                
61 AHU, Bahia, cx. 22, doc. 1987. Carta do Vice-rei do Brasil, de 12/06/1725.
62 Recebeu o governador do Rio de Janeiro, D. Manuel Lobo, ordens de Lisboa em 1678 para que descesse ao
Rio da Prata e na ilha de São Gabriel fizesse uma fortificação e uma colônia. De fato, em 1680 foi assentada
a colônia de Sacramento. No entanto, o governador de Buenos Aires, D. José de Garro, recebeu ordens de
Madri para expulsar os portugueses, caindo prisioneiro D. Manuel, que veio a falecer nos cárceres de Buenos
Aires em 07/01/1683. Cf. Affonso d ’E TAUNAY. História Geral das Bandeiras Paulistas, 1928. v.5, p.203-
204.
63 Em 1686 os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro reclamaram ao rei por viver o bispo em São Paulo há
mais de 3 anos.
64 AHU, Rio de Janeiro, Catalogados Castro Almeida (C.A), nº 1922. Consulta da Junta das Missões de
Lisboa, de 23/12/1693.
65 AN/RJ, Códice 952, v.8, p.14. Carta Régia ao governador do Rio de Janeiro, de 18/01/1696.
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o seu funcionamento foi muito irregular: a partir da primeira década do século XVIII os

governadores deixaram de convocar a Junta das Missões no Rio de Janeiro.

A falta de uma Junta de Missões naquela parte do Brasil implicava grandes prejuízos

na condução de uma política indigenista necessária para legitimar a expansão para o

interior do país, uma vez que, em meados do século XVIII, funcionavam apenas as Juntas

de Pernambuco e Maranhão, que eram distantes e sem jurisdição nas capitanias do sudeste

brasileiro. Tal foi o caso da guerra decretada ao gentio Caiapó e Acroá em 1744 – a

questão precisava ser analisada por uma junta competente para decidir se a guerra era

inevitável na forma em que se resolvera. Para tanto, expediu-se ordem ao governador da

Capitania de São Paulo, D. Luís de Mascarenhas, em maio de 1746, para que fosse criada

uma Junta das Missões naquela capitania “para se tratarem com acerto as matérias

pertencentes a guerra, e outros particulares dos gentios, e missões desse governo” 66.

Passados dois anos, com a criação de dois novos governos – o de Goiás e o de

Cuiabá –, decidiu o rei que na capitania de São Paulo houvesse um governador com

patente de capitão general, e para tanto ordenou que D. Luís de Mascarenhas retornasse ao

Reino, ficando a administração interina das citadas capitanias a cargo do governador do

Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, até que fosse nomeado um novo governador

para São Paulo67.

Durante esse período ordenou-se a Gomes Freire que, se ainda não tivesse sido

tomada resolução sobre a guerra do gentio de Goiás na Junta das Missões em São Paulo,

que a convocasse no Rio de Janeiro para o mesmo efeito68. E assim o fez esse governador

no ano de 1749, quando convocou excepcionalmente no Rio de Janeiro uma reunião da

Junta das Missões para tratar da questão dos índios Caiapó e Acroá69.

Entretanto, outras questões referentes aos índios da capitania do Rio de Janeiro

continuavam insolúveis, de forma que em março de 1750 o bispo do Rio de Janeiro, Frei

                                                
66 AHU, Conselho Ultramarino, Códice 236, p.326. Carta Régia ao governador da Capitania de São Paulo,
08/05/1746.
67 Ibid. Resolução de 7/05/1748.
68 AHU, Rio de Janeiro, cx. 48, doc. 24. Carta Régia de 09/5/1748.
69 AN/TT, Papéis do Brasil, Códice 6, p.301-2. Termo de Junta das Missões, 05/05/1749.
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Antônio do Desterro Malheiros (1746-1773)70, escreveu ao rei sobre a necessidade de se

fazer Junta das Missões naquela capitania, porque:

Em todos estes sertões, que correm para a parte do norte, há
muitas Aldeias de gentio bravo, o qual se houvesse diligência,
com facilidade se poderia domesticar, como outros que já
existem neste Bispado... e não se pode continuar esta obra ...
sem V. Majestade determinar alguma côngrua tanto para os
Missionários, como para os Índios, e mandar observar a
respeito destes novamente conversos, e destas novas missões ...
porque até agora neste Bispado não tem havido a providência
de se fazer Junta de Missões a respeito destes índios para se
observar as ordens que a respeito deles tão piamente tem V.
Majestade determinado.71

De sorte que, em dezembro do mesmo ano, conformou-se o rei D. José I com a

criação de uma Junta no Rio de Janeiro consoante o parecer do Conselho Ultramarino, que

avaliou a representação do bispo72.

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DAS JUNTAS ULTRAMARINAS

A carta régia de criação das Juntas Ultramarinas em 1681 designava como membros

da Junta das Missões de Goa: o Vice-rei, o Arcebispo (e, em sua falta, o bispo coadjutor, e

em falta de ambos o Vigário Geral do Arcebispado), o Presidente da Inquisição de Goa, o

Chanceler, o Vedor da Fazenda e o Secretário de Estado com direito a voto na Junta. Para

as demais conquistas, os membros eram substituídos na forma a seguir referida: os

Governadores, Bispos (na falta deles o Vigário Geral), Ouvidores Gerais e Provedores da

Fazenda. As diferentes composições que se podem aqui observar, em relação às Juntas

Ultramarinas, derivam dos distintos cargos existentes na administração central da Índia e

do Brasil, bem como de Angola.

                                                
70 6º Bispo do Rio de Janeiro. Monge Beneditino, natural de Vianna de Lima, Doutor em Teologia, foi
professor, abade e bispo do Congo e Angola (1738-1745). Confirmado Bispo do Rio de Janeiro em
15/12/1745 fez entrada solene em 1º/01/1747. Pastor de grande zelo preocupou-se com as missões e
contribuiu para o melhoramento do clero. Faleceu em 05/09/1773.  (RUBERT,..v. 3, p. 49).
71 AHU, Rio de Janeiro, C.A. 14.657, cx. 62. Carta do Bispo do Rio de Janeiro, de 20/03/1750.
72 AHU, Rio de Janeiro, C.A. 14.747, cx. 63. Resolução Real na consulta de 27/11/1750.
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Criada posteriormente, a Junta das Missões da Bahia (1688) apresentava uma

composição diversa das demais Juntas Ultramarinas do Brasil e mesmo da Junta de Goa73.

Essa diferença devia-se, em primeiro lugar, ao fato de ser a Bahia a capitania-sede do

governo geral do Brasil, nela estando presentes outros cargos administrativos que não

existiam nas capitanias subalternas. Em segundo lugar, pela motivação política presente no

processo de criação da Junta na Bahia, gerando a necessidade de serem introduzidos outros

elementos na Junta a fim de manter, provavelmente, o equilíbrio dos poderes.

Uma questão que surgiu imediatamente após a instalação das Juntas, e que de certa

forma foi sempre recorrente, envolvendo os mais diferentes membros sem distinção, dizia

respeito a quem teria direito de primazia na Junta.  No ultramar, a presidência da Junta foi

atribuída aos Governadores Gerais ou Vice-reis, contrastando assim com a Junta do Reino,

em que os Arcebispos de Lisboa foram assinalados como presidentes até aproximadamente

168774. Essa designação deixou os Bispos do Ultramar inconformados com a posição a eles

indicada e, por esse motivo, alguns Bispos contestaram o seu lugar na formação das Juntas

das conquistas.

Chamamos a atenção para o fato de que, contrariamente à definição genérica da

composição da Junta de Missões, indicada em nossa historiografia como uma Junta

formada por religiosos e pelas principais autoridades das capitanias75, a realidade desta

corresponde a uma outra composição inicial. A participação dos Prelados das ordens

religiosas que possuíam missões nas regiões em que atuavam as Juntas Ultramarinas não

foi determinada no ato da sua criação. A efetiva participação dos religiosos só ocorreu anos

depois de instaladas as primeiras Juntas.

O modelo primitivo da Junta das Missões Ultramarinas, no que diz respeito à

ausência de religiosos de ordens regulares,  aproxima-se do modelo da Junta das Missões

do Reino vigente na década de 1680, quando a composição permanente estava baseada em

religiosos seculares e em conselheiros leigos letrados, com exceção do jesuíta padre

                                                
73 Na carta régia da criação da Junta na Bahia estava a seguinte composição: Governador Geral, Arcebispo,
Prelados das Religiões, Deão da Sé, Chanceler da Relação, Procurador da Coroa, Procurador dos Índios e
Secretário de Estado.
74 Quando a presidência da Junta das Missões do Reino passou a ser ocupada por um conselheiro letrado e
não mais pelo Bispo Capelão Mor.
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Manuel Fernandes, que esteve presente como deputado na Junta do Reino até 168676. A

participação de outros religiosos de ordens regulares estava condicionada, nesse período, a

uma convocação da Junta do Reino, quando a demanda requeria um parecer mais

específico ou ligado diretamente à ordem religiosa em questão.

A idéia de uma participação consultiva esporádica dos religiosos regulares também

foi transplantada para as Juntas das Missões no ultramar, e aparentemente aceita por eles,

uma vez que não se verifica nenhum indício de queixa por parte dos Prelados superiores

referente a sua não inclusão na composição permanente das recém-estabelecidas  Juntas

Ultramarinas.

Todavia, temos conhecimento de que a partir de 1688 os religiosos regulares no

Brasil passaram a ter assento permanente nas Juntas Ultramarinas, primeiro na Bahia e,

posteriormente, em outras regiões. Na busca de uma justificativa para a incorporação na

Junta das Missões de outros religiosos, além do bispo ou do Vigário Geral, indicaremos

duas questões a serem consideradas no exame dessa mudança, assim como os

desdobramentos por ela implicados.

A primeira questão a se considerar é a correlação de forças dentro da Junta gerando

protestos e queixas por parte do representante do poder religioso, na figura do Bispo. Essa

situação é indicada pelas petições que chegaram à Corte, movida pelos bispos que

manifestavam a sua insatisfação com a posição subalterna que lhes fora atribuída na Junta.

A outra questão é uma possível alteração na estratégia da implementação de uma

política para as missões no segundo quartel do século XVII.  Cabe salientar que ao serem

convertidos em membros permanentes, com direito a voto e parecer, os religiosos das

ordens regulares, como agentes coloniais, alteraram não só a disposição das forças

existente na Junta, como se tornaram responsáveis diretos pelas ações de conservação e

dilatação das missões.

Em 1695, o novo governador do Estado do Maranhão, Antônio de Albuquerque

Coelho de Carvalho (1690-1701), fez uma representação em carta enviada ao rei na qual,

                                                                                                                                                   
75Arthur C. Ferreira REIS. A conquista espiritual da Amazônia. São Paulo: Escolas Profissionais Salesianas,
1942. p.52.
76 Os outros componentes eram: o Arcebispo de Lisboa, D. Luís de Sousa (clérigo secular); Sebastião
Cardoso de Sampaio (letrado); João Vanvessem (letrado); e Antônio Vieira Leitão (clérigo secular).
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ao contrário de seu antecessor Francisco de Sá de Menezes, alegava ser conveniente que

participassem na Junta das Missões, junto com o Superior da Companhia de Jesus, alguns

dos Prelados das outras religiões 77. Podemos inferir que o motivo para essa modificação

política encontra-se nas transformações decorrentes de uma nova conjuntura, em que uma

legislação indigenista recente complementada pela repartição das missões em distritos78

propiciara a expansão das aldeias sob a administração dos religiosos de várias ordens

regulares, a saber: franciscanos, carmelitas, mercedários e jesuítas.

As Juntas das missões ultramarinas, enquanto subordinadas à Junta Geral do Reino,

tinham como função primordial  promover a propagação da Fé e a salvação das almas. Para

promover os meios mais adequados ao seu desígnio, bem como para que pudessem corrigir

as irregularidades e eventuais descuidos nessa matéria, deveriam as Juntas zelar para que

os religiosos  destinados às missões  fossem os mais aptos.

Eram as Juntas encarregadas de analisar o perfil dos religiosos que os Superiores

das ordens religiosas encaminhavam para as missões a seu encargo, com o fim de evitar

que fossem enviados missionários pouco recomendados para aquele ministério79. Neste

sentido, foram expedidas  ordens que consubstanciassem esse empenho, como a dirigida ao

Governador Geral do Brasil em 1702, na qual dispunha que não pudessem ir às missões os

clérigos sem antes serem examinados na Junta das missões80.

Competia também às Juntas ultramarinas: cuidar para que os missionários

concorressem  para o aumento da cristandade nos seus distritos, trabalhando com zelo e

cuidado nas missões a eles encarregadas81; observar a dedicação dos Superiores das

religiões e se entre eles havia quem descuidasse das suas funções82; arbitrar na divisão dos

distritos das missões entre as religiões83; zelar para que, se houvesse necessidade de algum

apoio material para o progresso da cristandade, este fosse solicitado ao reino e a junta

                                                
77 José Justino de Andrade SILVA.  Collecção Chronologica. da Legislação Portuguesa. 1640-1647. Lisboa:
Imprensa de F. X. de Souza, 1856. v. III, p.490. Carta Régia de 15/3/1696.
78 Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL), Reservados 2491/13. Regimento para as Missões de 21/12/1686,
Alvará de resgates de 28/4/1688 e Cartas Régias sobre a repartição dos distritos, de 19/03/1693 e 26/11/1694.
79 AHG, Monções do Reino,  livro 83, fl. 447. Carta Régia ao Vice-rei da Índia de 12/03/1709.
80 Anais do Arquivo Público da Bahia (AAPB), vol. 29, pp.80-83, Carta Régia de 12/4/1702.
81 AN/RJ, Códice 952, v.4, p.62. Carta Régia ao governador do Rio de Janeiro, de 01/03/1687.
82AN/T.T, Convento de Stº Ant.º dos Capuchos. Pará e Maranhão. Cx.1. Carta régia à Junta das Missões do
Maranhão de 06/09/1706.
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ficaria encarregada de repartir entre as missões84; arbitrar sobre as côngruas dos

missionários85.

Entretanto, mesmo sendo as Juntas o espaço indicado para analisar  todos os assuntos

relativos às missões, essas não deveriam intrometer-se nas atribuições delegadas às ordens

religiosas. Neste sentido, não poderiam as Juntas das missões ultramarinas mudar ou

mandar mudar os religiosos de uma parte para outra, o que competia somente aos

Superiores das religiões. Mas, estando a Junta ciente da conveniência de se colocar ou

retirar algum religioso em determinada missão, deveria encaminhar ao Provincial uma

representação de modo que este pudesse promover a assistência necessária86. Era

expressamente proibido às Juntas das missões envolverem-se em questões seculares e

temporais, não  podia interferir nas causas de competência da justiça 87.

Observa-se, em fins do século XVII, uma expansão das atividades missionárias com

a fundação de numerosas missões no Estado do Brasil, particularmente em Pernambuco, e

no Estado do Maranhão e Grão Pará. E  no que diz respeito ao Estado do Maranhão, o

estabelecimento dessas missões religiosas veio favorecer à Coroa, não só pelo seu efeito

complementar à ocupação portuguesa da região Amazônica, como foi essencial  à

conquista de novos territórios que avançavam para o interior da colônia, os chamados

“sertões”. Desta forma, a elas se referia o rei D. Pedro II em carta endereçada à Junta das

Missões do Maranhão: “As missões que são o principal objeto com que  procuro

estabelecer e aumentar meus domínios, e que ocupam sempre muito especialmente o meu

cuidado...” 88.

Neste sentido, as Juntas das Missões locais passaram  a desempenhar um papel cada

vez mais relevante no desenvolvimento da política indigenista empreendida pelo Estado

português, visto estarem enquadradas na estratégia de submissão dos povos indígenas,

atuando como reguladoras de todas as operações de cativeiro, julgamento  e distribuição da

mão-de-obra indígena.

                                                                                                                                                   
83 AHU, Pernambuco, 1690/junho/20, carta do governador sobre a divisão das aldeias de Pernambuco.
84 Biblioteca. Geral Universidade de Coimbra, Livro de Registos das Provisões da Relação da Bahia. Códice
707, fl. 70, Carta Régia ao Governador de Pernambuco, de 16/04/1739.
85 AAPB,  v. 29,  p. 100. Carta Régia ao Governador Geral do Brasil de 09/07/1703.
86 BA, Códice 50-V-37, fl. 355-355v   s/d.
87 BNL, Reservados 2491/13. pp. 69-73. Carta Régia  à Junta das missões  do Maranhão de 03/02/1701.
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Eram as Juntas das Missões solicitadas a dar seu parecer sobre questões específicas

relativas aos índios, tais como: os meios mais adequados para promover o descimento dos

índios para os aldeamentos missionários89; examinar a legitimidade dos cativeiros  dos

índios 90; emitir parecer sobre o argumento das propostas de guerras ofensivas ou

defensivas feitas aos índios91; apreciar como instância final as apelações das causas de

liberdades dos índios 92; avaliar se era ou não conveniente se agregarem os índios de uma

aldeia com outra93; ficar sob o seu arbítrio os “resgates” feitos por tropas específicas94 ,

além de outros assuntos de sua competência.

A subordinação inicial das Juntas Ultramarinas à Junta Geral foi diminuindo com o

passar do tempo e, no século XVIII, encontramos as Juntas Ultramarinas mais

independentes da instituição metropolitana, funcionando como verdadeiras instituições

políticas locais, não obstante o seu caráter religioso. A presidência das Juntas Ultramarinas

exercida pelo governador geral — representante do poder secular — conferiu  e ampliou

esse caráter político, e este no exercício de sua autoridade, utilizou-se da Junta como

instrumento de poder para arbitrar a favor de demandas coloniais.

Pela Junta das Missões no Estado do Maranhão e Grão-Pará  passavam todas as

discussões a respeito das estratégias de disciplinarização dos índios e de sua subordinação

ao trabalho. Longe de ser um espaço privativo do poder dos colonos missionários ou da

defesa inflexível dos seus interesses, a Junta funcionou como fórum para onde convergiam

as demandas de todos os setores da sociedade colonial. E como tal, ela atuou como

mediadora em muitas causas que lhe foram apresentadas, na busca de conciliação entre os

interesses de colonos leigos e colonos missionários e da sustentação da política

metropolitana para aquela região. Como organismo de apoio ao projeto colonial, a Junta

                                                                                                                                                   
88 AN/TT, Stº. Antº dos Capuchos de Lisboa, maço 7, macete 7. Carta régia de 11/04/1702.
89 AHU, Conselho Ultramarino, Códice 266, Carta Régia ao governador de Pernambuco de 07/09/1699.  
90 Anais da Biblioteca Nacional (ABN), vol. 66,  pp.  282-83, Carta  Régia  ao governador do Maranhão de
15/06/1706.
91AHU, Códice 266, p.139. Carta Régia de 18/06/1704; AHU,  Pernambuco, 1747/junho/17. Cópia de termo
da Junta de Pernambuco de 17/06/1746.
92 AHU, Ceará, cx. 2 doc. 14. Carta Régia de 13/03/1733.
93 AHU, Pernambuco, 1745/out/11. Carta Régia de 11/10/1745.
94ABN 66, pp. 192, Carta Régia de 20/11/1699. Os resgates consistiam na  compra  pelos portugueses dos
índios prisioneiros feitos em guerra entre as nações indígenas.
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das Missões, teve um papel fundamental na expansão e manutenção dos espaços

amazônicos.

CONCLUSÃO

Compreendemos que as Juntas das Missões Ultramarinas não se constituem apenas

como organismos reguladores e mantenedores das missões, mas sim como novos

instrumentos de poder e controle do Estado português dentro da política colonizadora em

prática na América Portuguesa. Política essa que se assentava  sobre  duas vertentes

principais da colonização que se articulavam entre si: a catequese do gentio —  que no

campo das idéias legitimava o discurso do domínio sobre os povos indígenas — e a

dominação política e exploração  econômica — que  era na prática a exploração no Novo

Mundo95.

Nesse sentido, justifica-se o estabelecimento das Juntas das Missões Ultramarinas

pela atuação estratégica que assumiram nos domínios portugueses,  como meio de garantir

a propagação da Fé, zelando pelo envio de missionários dedicados,  bem como

favorecendo a ocupação dos territórios coloniais e auxiliando na manutenção das missões

longínquas,  que desempenharam um papel importante como “unidades de ocupação”96 e

de defesa  do território ultramarino

Consideramos que as Juntas das Missões foram extintas na América portuguesa

depois de 1757, quando foram implementadas as reformas pombalinas que, primeiro

estabeleceu o fim do Regime das Missões no Estado do Maranhão e Grão-Pará (1755),  e

logo em seguida constituiu o Diretório dos índios (1757) 97, estendido, em 1758, para todo

o Brasil98.

                                                
95 Fernando NOVAIS. Condições da privacidade na Colônia. In: Laura Mello e SOUZA. (Org.). História da
Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. v.
1,  p. 38-39.
96 Luiz Felipe de ALENCASTRO. O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo:
Cia das Letras, 2000. p. 24.
97 A Lei de 06/06/1755 restituiu aos índios do Estado do Maranhão a liberdade de suas pessoas, bens e
comércio, criando para tanto a Junta da Liberdade, que substituiu a Junta das Missões definitivamente depois
de 1757. O Diretório de 03/05/1757 estabeleceu o fim do Regime das Missões.
98 Alvará de 17/08/1758 que confirma o Diretório de 03/05/1757 e estende-o para todo o Brasil.


