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Durante a segunda metade do século XVIII, no Estado do Grão-Pará e Maranhão, os ín-
dios puderam galgar postos oficiais, seja nas câmaras municipais, seja nas tropas milita-
res – ordenanças principalmente.1 No que se refere às tropas militares, em 1764, o gover-
nador da capitania do Rio Negro, o coronel Joaquim Tinoco Valente (1763-1779), enviava 
ao secretário de estado da marinha e ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, um 
levantamento sobre os índios existentes nas vilas e povoações da capitania. Num total de 
5467 índios, o governador apontava 59 principais, 17 sargentos-mores, 13 capitães-mores, 
3 ajudantes e 2 alferes, distribuídos em 22 povoações.2 Sobre as câmaras municipais, espe-
cificamente na capitania do Pará, Mauro Cezar Coelho informa que nas vilas de Melgaço e 
Portel, em 1761, elegeram-se índios juízes e vereadores. Fato ocorrido, também, nas vilas de 
Salvaterra, Monforte, Cintra, Vila Nova D´el Rei e Soure.3 

A historiografia encara de forma semelhante ambas as instituições aqui tratadas (as tro-
pas militares e as câmaras municipais ultramarinas). No caso das tropas militares, Caio Pra-
do Jr. defende que a ordenança tornou possível a ordem legal e administrativa na colônia.4 
Para tanto, a formação dos corpos militares iria respeitar a ordem hierárquica já existente, 
na medida em que as patentes mais altas eram distribuídas entre os estratos superiores da 
sociedade.5 Para Christiane Figueiredo, em estudo sobre as tropas militares de Minas Gerais 
(século XVIII), a coroa relegava a administração colonial aos poderes locais, permitindo a 
existência e funcionamento das estruturas políticas regionais para assegurar, por via delas, 
“a realização dos seus objetivos políticos globais” – portanto, tais elites se tornavam inter-
mediárias, possibilitando a comunicação e o vínculo entre o centro e a periferia.6 Fabio Faria 
Mendes aponta algo semelhante. Para o autor, a coroa não pôde exercer sua autoridade de 
modo direto, haja vista a dimensão de suas colônias e a precariedade de suas bases ma-
teriais. A governabilidade iria depender, então, de “um complexo jogo de negociação com 
os poderes locais”.7 Compromissada com os poderes locais para efetuar a administração de 
suas terras coloniais, a Coroa teria de se articular e ceder determinados privilégios e isen-
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ções às pessoas que gozassem dos altos postos da hierarquia regional. Na verdade, a auto-
ridade da coroa iria depender de “um complexo jogo de negociação com os poderes locais”.8

A formação das câmaras municipais guardava semelhança às das tropas militares acima 
mencionadas — em especial as ordenanças — na medida em que as legislações metropoli-
tanas desde o século XVII caminhavam no “sentido de garantir que os ofícios nas vereações 
e os cargos nas milícias e ordenanças fossem ocupados pelos ‘principais’ da terra”.9 Segundo 
Patrícia Sampaio, as câmaras e as ordenanças eram estruturas articuladas, haja vista que as 
primeiras definiam os postos superiores das segundas. Assim, “se as ordenanças tornaram 
a colônia governável, como sugeriu Caio Prado, foi através das câmaras que esse processo 
se materializou”.10 

Ao que parece, ambas as instituições representavam o ato régio de conferir honras e pri-
vilégios (a economia moral do dom) a beneficiados que passavam a estar ligados ao monarca 
numa relação “assimétrica de troca de favores e serviços”. Concedendo títulos e honrarias, 
o rei tentava institucionalizar e, assim, intervir na estruturação da sociedade. Entretanto, 
tendo em mente as disputas pelo acesso aos cargos camarários pelas elites locais, considera-
mos os privilégios e as distinções que os ofícios concelhios podiam oferecer a certos colonos 
como uma possibilidade de participação no governo político do Império.11 

No caso específico do Estado do Grão-Pará e Maranhão, durante a segunda metade do 
século XVIII, acredito que estas colocações de âmbito mais geral sofreram profunda influ-
ência do contexto geopolítico que se instaurou e das reformas pombalinas ali colocadas em 
prática. Segundo Heloisa Libelalli Belotto, enquanto a região amazônica não despertava o 
interesse das metrópoles ibéricas, as missões davam cabo da ocupação e povoação do refe-
rido território.12 A partir da segunda metade do século XVIII, a região amazônica se tornaria 
objeto de atenção especial do ministério pombalino por motivos geopolíticos13 – em função 
do tratado de Madri (1750), que visava à definição das fronteiras coloniais luso/castelhana 
na América – e de alternativa econômica.14 Assim, uma série de medidas, sob a influência do 
pensamento ilustrado,15 foram tomadas no sentido de definir e consolidar o território, ten-
cionando potencializar sua exploração econômica: a criação de uma companhia de comércio 
monopolista (Carta Régia de 6 de junho de 1755), no intuito de intensificar o comércio da 
produção amazônica e a entrada de escravos africanos na região; o incentivo do casamento 
entre índios e brancos, visando a ocupação do território (Alvará de lei de 4 de abril de 1755); 
a abolição da escravidão indígena (lei de 6 de junho de 1755); a retirada do poder temporal 
que os missionários possuíam sobre os indígenas aldeados e a permissão aos índios do seu 
auto-governo – nas vilas os índios seriam preferidos na ocupação de cargos civis (juízes 
ordinários e vereadores) e militares e nas aldeias o governo destas estariam a cargo dos 
principais (Alvará com força de lei de 7 de junho de 1755); a criação da capitania de São José 
do Rio Negro (Carta Régia de 3 de março de 1755); entre outras medidas.16 

O objetivo desse artigo é, justamente, demonstrar que tais reformas – sobretudo às que 
se referem aos índios – são fundamentais para entender a presença de indígenas em cargos 
camarários e nas tropas militares coloniais. Para tanto, apresento aqui um estudo de caso 
sobre a ereção do aldeamento do Trocano (rio Madeira) na vila de Borba. 

O aldeamento passou à vila em janeiro de 1756, quando, portanto, as leis de 4 de abril 
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de 1755 e 6 e 7 de junho do mesmo ano haveriam de ser postas em prática. O responsável 
por esse feito deveria ser Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão de Sebastião José 
de Carvalho e Melo e governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão (entre 1751 e 1759). 
Entretanto, as leis de 6 e 7 de junho foram publicadas no Estado apenas em 1757 (ano da ela-
boração do Diretório dos Índios). Isto se explica em função das preocupações do governador 
acerca do impacto que tais reformas poderiam causar – receava um levante dos moradores, 
além da possibilidade da recusa ao trabalho por parte dos índios.17

É curioso notar, como se verá, que apesar de tais leis não incidirem oficialmente quando 
da criação da vila, é à essência das mesmas que Mendonça Furtado irá recorrer.

O caso da Vila de Borba, a nova
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em maio de 1754, ordenou ao tenente Diogo 

Antônio de Castro que, acompanhado de uma escolta, se dirigisse “com a maior brevida-
de” ao aldeamento do Trocano para, lá, estabelecer “um quartel para uma guarda militar 
que nela deve residir”. Tal instrução demonstra a importância do principal (liderança 
indígena) na construção do referido prédio: “E acomodados os soldados, logo imedia-
tamente, sem perder um instante de tempo, pedirá ao Principal da aldeia os Índios que 
forem precisos para erigir um quartel” – é interessante notar, como observa Marcos Car-
neiro de Mendonça, que Mendonça Furtado sugeria o contato direto com o principal 
para requerer o serviço dos índios, e não o intermédio do missionário como ordenava o 
Regimento das Missões.18 

A importância deste aldeamento se explicava em função de sua localização estratégica: 
o rio Madeira, rota que ligava a capitania do Mato Grosso ao Pará. A principal preocupação 
de Mendonça Furtado em relação a essa rota dizia respeito ao “extravio do ouro, que me 
persuado a que aquelas povoações tem havido bastante”.19

Por Carta Régia de 1755, ordenou-se ao governador a transformação do aldeamento do 
Trocano em vila com o nome de Borba, a nova. Em carta a Diogo Antônio de Castro o gover-
nador se mostrou otimista em relação ao desenvolvimento produtivo da futura vila, na me-
dida em que, funcionando como um entreposto para os transeuntes, “com menos embaraço 
e a até pelo trato do tempo poderão [os viajantes] achar nela [na vila] gêneros para as suas 
carregações, sem o grande trabalho de irem ao Pará”.20

Em novembro de 1755, Mendonça Furtado informou a Sebastião José de Carvalho 
e Melo que não pôde cumprir a diligência de fundar Borba em função de problemas de 
saúde. Entretanto, garante a aplicação da ordem régia e promete, assim que possível, o 
envio de brancos para a vila e o “estabelecimento” da câmara municipal. Para tanto, “me 
não faltará”, diz o governador, “com que execute a virtude da paciência, porque naquelas 
missões estão uns alemães [refere-se aos padres Meisterbourg e Anselmo Eckart]” que 
poderiam protestar contra a perda do seu poder administrativo sobre a povoação – po-
der este que deveria ser encargo dos “Princepes”, informa Mendonça Furtado, “porque 
S. Maj. os fizera administradores de aldeias , mas não senhores de vilas com o governo 
absoluto delas”.21 

Ainda em novembro do mesmo ano, o otimismo do governador dirigido à produção agrí-
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cola da futura vila, antes esboçado, foi posto em xeque. Dificuldades começaram a preocupar, 
justamente, no âmbito da agricultura:

“Ilmo. e Exmo. Sr. Meu irmão do meu coração: Uma das dificuldades grandes que 
acho para se fundarem as duas vilas, de Borba e a de São José do Javari, é a falta de gente 
capaz de agriculturar, e ainda da que por cá está estabelecida há de ser dificultoso o vi-
rem para êstes sertões tão remotos [...]”.22

Francisco Xavier de Mendonça Furtado sugere algumas medidas para “por gente de dis-
tinção nestas vilas”: sugeria que o rei mandasse seis casais (brancos) “de gente trabalha-
dora” para as referidas vilas, “de tal forma que não estejam no Pará nem um dia”, pois, “se 
tomarem as Práticas do Pará, perder-se-ao, como sucedeu a muito dos ilhéus que vieram”; 
outra medida seria casar o desenhista bolonhês Antônio Landi com a filha solteira de certo 
João Batista de Oliveira, enviando-os, assim, a Borba. “E se efetuar êste negócio, parece-me 
que temos um bom morador para a vila de Borba”.23

Por tais medidas, fica evidente a artificialidade da formação populacional, sobretudo em 
função do elemento branco, da vila – artificialidade encontrada, também, quando do envio 
de ilhéus açorianos para a fundação da vila de São José do Macapá no Cabo Norte.24

De qualquer forma, em correspondência ao irmão, o governador informou ter partido 
do arraial de Mariuá no dia 6 de dezembro de 1755 em direção ao aldeamento do Trocano. 
Chegou a este no dia 20 do mesmo mês. Apenas no dia 1º de janeiro do ano seguinte Men-
donça Furtado, de fato, transformou oficialmente Trocano na vila de Borba, a nova. O gover-
nador tratou de se apossar, em nome do rei, dos bens pertencentes aos padres inacianos ali 
instalados – inclusive duas peças de artilharia “porque estas, de sorte nenhuma, lhe compe-
tiam e muito menos nestes centros, porque eram armas que não as costumavam ter senão 
Principes Soberanos” – e principiou a erguer o pelourinho. Em seguida, investiu na “eleição 
das justiças”; nomeou o tenente e comandante da vila, Diogo Antônio de Castro, juiz – “tendo 
a circunstância de ser um homem tão bem nascido; ter servido até agora a S. Maj. com zelo; 
e ter sido vereador umas poucas vezes na sua terra” – e a um principal do antigo aldeamento 
o fez vereador.25 Observe o teor da fala de Mendonça Furtado, onde fica patente a noção de 
educação (civilização) a estes índios – no caso uma liderança – e a idéia de interesses co-
muns entre europeus e índios:

“Pareceu-me também interessante empregar em um dos lugares de vere-
ador a um dos Principais da antiga aldeia, que é homem sumamente esperto, 
vivo e desembaraçado, e com efeito o nomeei vereador, e ele aceitou com gran-
de gôsto; e desta sorte me pareceu que, adimitindo-os com os portugueses nos 
governos civis, se irão desembaraçando e tomando conhecimento de como nos 
governamos ultimamente [talvez a partir do contato com o experiente Diogo 
de Castro?]: terão boa fé em nós e tomarão amor à nação quando vêem que fa-
zemos as honras e os interesses comuns, finalmente tratando-os totalmente ao 
contrário do que até agora se tem feito, e cujos fatos abomináveis nos tem posto 
no último ódio, com tôdas estas imensas desgraçadas gentes”.26
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Em idéia, a admissão dos índios em cargos oficias, concedendo-lhes ainda os privilégios 
que daí advinham, estava longe de ser novidade. Em carta ao irmão, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado informava, em novembro de 1751, ter recebido ordens régias no sentido 
de “ouvir em novo regimento que se intenta fazer para o Procurador dos índios”. Sobre este 
regimento enviava as seguintes sugestões:

“A primeira coisa que no dito Regimento se deve fazer e que os índios 
depois de civilizados, procedendo no serviço de S. Maj. com honra e fidelidade, 
sejam habilitados para todas as honras civis.

Segunda: que nele se atenda aos Principais, a quem os índios todos são 
sumamente obedientes, e, vendo-se honrados, sem dúvida tomarão o brio que 
lhes tem feito perder o desprêzo com que são tratados pelos missionários.

Terceira: que sôbre estes Principais, sargento-mores e capitães das al-
deias e seus filhos, ninguém tenha jurisdição nêles, senão os governadores, e 
quando cometerem algum delito, sejam processados como militares perante a 
presença do Governador, e se sentenciarem com o seu voto, na forma dos mais 
militres”.27

Aqui, como no caso da vila de Borba, o destaque é a liderança indígena. Mendonça Fur-
tado voltou a tratar do principal feito vereador em nova carta a Sebastião José. Como antes, 
surge em sua fala a perspectiva da educação já referida – talvez a partir do contato com as 
formas lusitanas de governo, visto que o juiz da vila, Diogo de Castro, era experiente em 
matéria de vereança. A inutilidade dos gentios quanto à capacidade de ocupar cargos parece 
estar ligado à idéia de rusticidade e incivilidade:

“O Dito Diogo Antônio [o comandante da vila de Borba] me dá conta que 
aquele Principal que eu fiz vereador se houve com uma ânsia e zêlo nas avalia-
ções a favor da Fazenda Real qual ele não imaginava, e que tinha servido a S. 
Maj. como qualquer branco honrado, do que se vê que não há homem inútil, e 
que a estes os tem feito a ignorância e a rusticidade em que os criam; quando, 
se fizessem o contrário, poderíamos de entre eles tirar alguns que fossem de 
grande proveito, assim ao serviço de Sua Maj. como ao comum dêste Estado”.28 

Ao que parece, a manutenção das hierarquias já existentes, refletindo na admissão dos 
índios nestes cargos e na distinção entre os privilegiados e os demais indígenas, podia au-
xiliar no melhor estabelecimento da vila. Em instruções passadas por Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado a Diogo Antônio, algumas das idéias aqui apontadas – qual seja: o inte-
resse comum entre índios e brancos e a oferta de distinções e privilégios às lideranças – se 
conjugam nesta afirmação:

“Porquanto não podemos fazer um estabelecimento sólido nesta Vila se 
os Índios não concorrem conosco igualmente, para causa comum, fazendo os 
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interesses recíprocos; é preciso que nos benquistemos com eles, e que fa-
çamos todo o possível para que eles conheçam, não só que os estimamos, 
mas que buscamos todos os meios de os fazer ricos e opulentos. V. Mce. cui-
dará muito em distinguir e honrar aos Principais e mais Oficiais que havia 
na antiga Aldeia, que hoje se acham Moradores desta Vila; fazendo repetidas 
práticas em que se lhes explique o grande interêsse que se lhes seguirá com 
o novo governo a que passaram”.29 

As práticas a que se refere, diz respeito ao intermédio dos principais na cobrança do 
dízimo e na coleta das drogas do sertão. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que tais idéias parecem esboçar um dos projetos mais signi-
ficativos da política indigenista do período: o Diretório dos índios. De acordo com Patrícia Sam-
paio, por exemplo, a hierarquia social da época se fundamentava num “discurso que reforça a de-
sigualdade existente entre barbárie e civilização”. Assim, muitos índios oficialmente tidos como 
principais e oficiais (leia-se: “reconhecidos pelo aparato legal que surgiu com a administração 
pombalina”), para obter ganhos, se utilizavam deste status para reforçar as desigualdades – estas 
baseadas, ainda, no binômio barbárie/civilização – entre os índios existentes nas populações 
(eles mesmos) e os recentemente descidos.30 O Diretório, legislação que intui a “civilização” dos 
gentios, é encarado, assim, como a possibilidade de “formação e progressiva consolidação de 
hierarquia internas nas povoações pombalinas”.31 Mauro Cezar coelho, analisando diversas pe-
tições encaminhadas por índios ao rei – por via do Conselho Ultramarino -, afirma que as che-
fias indígenas, sob a prática da lei do Diretório, baseavam-se em dois pilares de sustentação: 
“as bases tradicionais, próprias das populações indígenas, e o reconhecimento das autoridades 
metropolitanas”. Assim, as formas de incorporação das populações indígenas aproveitavam tais 
lideranças já existentes. “Uma vez incorporada, no entanto, elas passariam a depender da legiti-
mação metropolitana”.32

A importância de tais lideranças – legitimadas legalmente -, além do bom governo das 
vilas, respondia à necessidade de aumentar a população das mesmas. É consenso dentre 
os autores consultados a importância do principal como intermediário nas operações de 
descimento.33 

A despeito do que venho escrevendo – a liderança, incorporada, dependendo da legi-
timação metropolitana –, é interessante observar a fala de Mendonça Furtado, em carta 
ao irmão de julho de 1755, ao tratar, justamente, da fundação das vilas de Borba e São 
José do Javari:

“Que aquêles índios passarem a oficiais e capitães, e daí para cima, goza-
rão dos privilégios que competem aos seus postos, ainda que não sejão confir-
mados, pela razão que são uma mizeravel gente, e não cabe na sua possibilidade 
o mandar ao Reino confirmar as ditas patentes”.34

Apesar de tais questões merecerem um estudo mais aprofundado, é evidente o interesse 
de povoar as vilas. O casamento entre índios e brancos, no entender de Mendonça Furtado, 
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se torna estimulado neste sentido. Assim, cabe retornar à vila de Borba. 
De acordo com as mesmas instruções passadas a Diogo Antônio de Castro para estabe-

lecer a vila de Borba, acima referida, o comandante deveria impedir que os homens brancos 
se recusassem ao trabalho manual na lavoura, para extirpar em Borba o prejudicial “abuso 
que está arraigado em todo êste Estado, de que só os Índios devem trabalhar e que a todo 
o Branco é injuriozo o pegar em instrumento para cultivar a terra”. Além do mais, como o 
governador tratou de enviar algumas famílias de brancos casados com índias à Borba, Men-
donça Furtado instruía o tenente a impedir que os maridos “queiram por em desprezo as 
mulheres”. Para tanto, Diogo de Castro haveria de informar aos esposos os privilégios que 
deveriam advir destas uniões, encaradas aqui como um serviço à S. Majestade:

“Se a V Mce. lhe chegar nota alguma de desordem a êsse respeito, cuidará 
muito em evitar, fazendo compreender ao agressor a deformidade da ação, e o 
quanto deve estimar sua mulher, em contemplação da qual se lhe fizeram tôdas 
as honras e mercês que êle experimentou, e que S. Maj. manda fazer aos que 
contraírem semelhantes matrimônios e que se seus filhos chegam a fazer algum 
serviço, por que se lhe faça mercê do Hábito de Cristo, necessitarão só de dis-
pensa dos pais; porquanto, pelo mais, estão habilitados para tôdas as honras; 
que isto é uma demonstração clara e evidente de que casaram com mulheres 
mais nobres do que êles, e como tais, as devem estimar”.35

Vale comentar que a lei de 4 de abril de 1755 já garantia aos brancos que se casassem 
com índias a isenção, para si e seus descendentes, da infâmia que normalmente acompanha-
va essas uniões. No entanto, desconhecemos a forma da publicação desta lei nos sertões. É 
fato, entretanto, que o assunto de tal legislação, de acordo com Marcos Carneiro de Men-
donça, “vinha sendo perseguido pelos dois irmãos, desde o ano de 1751”.36 Em carta ao rei 
de 1753, por exemplo, ao tratar dos casais de ilhéus açorianos enviados para povoarem o 
Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado sugeria a fundação de uma vila no Xingu “esta-
belecendo entre as povoações de índios que há no mesmo rio uma de brancos, que possam 
comunicar com eles para se irem assim civilizando”. O governador ainda informava que o 
casamento entre índias e brancos seria a forma ideal de povoar o Estado, daí a necessidade 
de destinar privilégios aos brancos que cumprissem tal “diligencia”:

“Me pareceu que seria também não só útil, mas sumamente importante se 
V. Maj. fôsse servido declarar que não só não induz imfâmia o casamentos dos 
brancos com as índias, mas, contrariamente, concede-lhes alguns privilégios 
que entendo é o único meio de povoar êste largo Estado, e de dar a conhecer 
aos naturais dêle que o honramos e estimamos, sendo êste o meio mais eficaz 
de trocarmos o natural ódio que nos tem pelo mau tratamento e desprêzo com 
que os tratamos, em amor à boa fé, fazendo os interesses comuns, sem cujos 
princípios não é possível que subsista e floresça esta larga extensão do país”.37
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Em correspondência ao desembargador e conselheiro ultramarino Gonçalo José da Silva 
Preto, o governador retomava tais argumentos, informando que o casamento entre índios 
e europeus era “um dos meios para se civilisarem estas infelizes gentes e povoar-se muita 
parte dêste larguíssimo e certamente não compreendido em nosso país”.38

Em outro exemplo, Francisco Xavier de Mendonça Furtado enviava carta a seu irmão em 
junho de 1755 – a lei de 4 de abril havia sido publicada em Lisboa, mas, ao que parece, esta 
ainda não se fazia presente na colônia. Tal correspondência sugeria uma lei onde “todos os 
descendentes de índios estão habilitados para todas as honras sem que aquele sangues lhes 
sirva de embaraço” e, ainda, que aos “principais, seus filhos e filhas, e quem casar com elas 
são nobres e gozarão de todos os privilégios q como tais lhe competirem”. O governador, por 
fim, informa a utilidade de tais sugestões:

 
“Habilitados assim os índios, se irão sem dúvida os europeus misturados 

com eles sem embaraço, e ficará mais fácil o povoar-se este larguíssimo país, 
que, sem aproveitarmos a gente da terra, é moralmente impossível”.39

 
O casamento entre índios e brancos, segundo tais testemunhos, poderia facilitar o po-

voamento dos sertões, na medida em que ajudaria, através da constância do contato, na ci-
vilização dos “gentios”. Assim, vemos o governador investindo esforços na prática de casar 
brancos e índias. Em carta ao irmão de 13 de outubro de 1765, por exemplo, agora argumen-
tando o amparo da lei de 4 de abril do ano anterior, Mendonça Furtado comentava que mui-
tos casamentos mistos houveram. Para Borba, diz ter enviado vinte casais destes – pretendia 
enviar ainda três ou quatro40. Um trecho de uma carta enviada a Gonçalo José da Silva Preto, 
conselheiro ultramarino na época, merece ser aqui transcrito por elucidar a função destes 
casamentos como forma de povoar o território e o, já referido, ideal de bem comum entre 
índios e brancos – tudo isto tendo em vista a garantia do território: 

“A união de portugueses e índios vai-se estabelecendo e já se tem feito 
bastantes casamentos, e só para a vila de Borba a nova do Rio Madeira, tenho 
mandado 23 casais destes, e espero ainda que vão mais uns poucos, e êste é 
o verdadeiro caminho, como V. Sa. justamente pondera de se povoar êste lar-
guíssimo país, não podendo ser de outra sorte senão fazendo nós os interesses 
comuns com os índios, e reputando tudo a mesma gente. Deus me ajude para 
que possa conseguir um negócio em que se interessa não menos que o serviço 
de Deus, o de Sua Majestade, e o bem comum deste Estado”.41 

Em carta a Mendonça Furtado, tais esforços “em favor do aumento do Estado e civilidade 
dos seus vassalos” seriam louvados por Tomé Joaquim da Costa Corte Real em nome do rei.42

Conclusão
Vimos, portanto, que, na ótica de Francisco Xavier de Mendonça Furtado e seus interlo-

cutores, algumas idéias básicas formulavam o contato entre índios e brancos: os interesses 
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comuns entre indígenas e europeus, a liberdade dos índios, o casamento entre brancos e ín-
dias e a manutenção das hierarquias existentes nas antigas missões – hierarquia que se rein-
ventava – facilitaria a civilização e, por sua vez, o povoamento do vasto território amazônico. 
Não se trata de uma idéia original, pois, como informa Nádia Farage para o século XVIII: visto 
que o povoamento de toda a colônia luso-americana é “assumido como meta central” dos 
programas de governo da administração colonial – principalmente nas áreas fronteiriças43 
-, a política de liberdade dos índios reflete a intenção de transformá-los em súditos da coroa 
portuguesa, o que garantiria, através da povoação, os territórios de “soberania duvidosa” – 
já que estes espaços coloniais pertencentes à Coroa lusitana resultaram da transgressão do 
Tratado de Tordesilhas.44

De certa forma, como pontuamos, as lideranças indígenas viriam a obter importância 
fundamental nesta assimilação e no aumento populacional dos povoados, pois se encontra-
vam como intermediários entre os brancos e o restante dos índios – o que facilitava tanto os 
descimentos quanto a própria governabilidade das vilas e aldeamentos. 

Assim, aceitando estas colocações, além do fato de que a grande maioria da população 
do oeste do Estado do Grão-Pará e Maranhão era formada por índios, podemos entender 
um mapa elaborado em 1767 pelo governador da capitania do Rio Negro, o coronel Joaquim 
Tinoco Valente (1763-1779). Trata-se de um levantamento intitulado: “Mapa de todas as 
pessoas, que tem essa capitania do Rio Negro com capacidade de pegar em armas, e suas 
devidas distinções, na conformidade das ordens que tive do meu general”. Por este, observa-
mos que, num total de 1514 homens capazes de pegar em armas em toda a capitania, Tinoco 
Valente apontava 1283 índios e 90 brancos. Quanto aos oficiais, no que se refere às patentes 
mais altas, sugeria-se indígenas: um capitão-mor branco para 3 índios, 2 sargentos-mores 
brancos para 11 índios.45 

No campo das tropas militares e das câmaras municipais, o papel destes intermediários 
se torna inteligível se levarmos em consideração a forma como a historiografia mais recente 
– comentada na introdução – trata as relações entre os poderes locais e a metrópole. Vale a 
pena relembrar: o rei concedia cargos, títulos e honrarias às pessoas que passavam a estar 
ligados a ele numa relação de troca de favores e privilégios; tais pessoas eram comumente 
os “principais” da terra. Ainda que se torne necessário uma pesquisa mais densa neste sen-
tido, acredito que, com ressalvas,46 algumas lideranças indígenas se encaixavam nesta lógica 
– como vimos, na opinião de Mauro Cezar Coelho, as lideranças, incorporadas, passariam a 
depender da legitimação régia. 

Por fim, cabe agora fazer algumas ressalvas. Em primeiro lugar, não entendemos aqui 
que Mendonça Furtado, ou o próprio ministério pombalino, requisitava o índio livre destitu-
ído de obrigações para com o trabalho e com os serviços à monarquia. O próprio atraso na 
publicação da lei de liberdades coincidindo com o ano da elaboração do Diretório demonstra 
isso, pois, como informa Nádia Farage: o tema central do Diretório fora “o controle da popu-
lação indígena após a formalização de sua liberdade”. Além do mais, segundo Rita Heloísa 
de Almeida, o próprio conceito de liberdade da época deve ser entendido tendo em mente a 
relação dos indivíduos com o estado monárquico. Nas palavras da autora:
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“É evidente que a liberdade que se concedia não era a que conhecemos 
(ou idealizamos), como a que permite aos índios serem o que realmente dese-
jam. A noção de liberdade desta época do Diretório é a que permite aos índios 
partilharem os conhecimentos de civilidade, com a convicção de se estar atin-
gindo a felicidade. [Assim], restituir terras aos índios, estabelecendo relações 
de vassalagem, não traduz um ato de subordinação. Ao contrário, exprime uma 
escolha civil de prestar lealdade ao Rei, ou, nos termos do século XVIII, é um ato 
de obediência civil devido por todo o indivíduo, em retribuição à satisfação de 
seus direitos garantidos pelo Estado”.47 

Uma segunda ressalva diz respeito aos interesses indígenas em jogo nesse processo. O 
objeto privilegiado desta comunicação, como deve ter ficado claro, são as políticas indige-
nistas, ou seja, as políticas dos europeus para com os índios. No entanto, não ignoramos o 
fato de que os índios se valeram de tais políticas para adquirir privilégios. Afinal, vimos que 
aos principais cabiam alguns privilégios e distinções,48 pois, possuíam importância funda-
mental na estabilidade dos aldeamentos e no crescimento populacional dos mesmos. Tendo 
consciência disso, talvez, em 1755 Mendonça Furtado tentou convencer alguns principais a 
“descer para o grêmio da igreja” seus parentes e “vassalos”. O governador prometia aos prin-
cipais “bens temporais”, tais quais: os principais poderiam se ver livres dos “seus inimigos e 
viverem entre nós com descanso e vida civil”; ainda “não perdia a autoridade do governo de 
seus vassalos, porque S. Maj. os ficava conservando nele, devendo, porém, regular-se pelas 
suas reais leis”.49

Em terceiro lugar, vale comentar que nem todas as vilas surgiram de forma idêntica à 
vila de Borba, pois, uma minoria dela – como as que foram povoadas por migrantes aço-
rianos: Mazagão, Macapá, entre outras – eram compostas por um considerável número de 
brancos. É de se intuir que, nestes casos, a ocupação de cargos oficiais deve ter sido orienta-
da por princípios diferentes. 

Por fim, deve-se ter percebido que grande parte deste artigo se limitou a analisar as 
idéias trocadas entre Mendonça Furtado e interlocutores diversos. Em prática, temos apenas 
alguns casamentos mistos feitos a mando do governador e um principal da vila de Borba 
transformado em vereador – além dos levantamentos apresentados por Joaquim Tinoco Va-
lente. Cabe prosseguir na pesquisa para entender como os moradores, as autoridades co-
loniais e os próprios índios se relacionavam com o fato de indígenas ocuparem cargos na 
administração colonial e nas tropas militares.

Notas

1 Eram três os modelos de tropas coloniais. As tropas regulares ou tropas de 1ª linha (ou tropas pagas) 
eram corpos militares profissionais, permanentes sob as armas; recebiam o soldo e a maioria do seu contin-
gente vinha da metrópole. As tropas auxiliares (ou tropas de 2ª linha) eram recrutadas na colônia e comanda-
das por oficias oriundos das tropas pagas; não recebiam o soldo e sua principal função era o apoio às tropas 
de 1ª linha na defesa da colônia, por tal motivo, possuíam alta mobilidade e caráter efetivamente militar. As 
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ordenanças (ou tropas de 3ª linha) não se formavam através de um recrutamento propriamente dito, fazia-se 
apenas um arrolamento dos moradores de determinado distrito para decidir quem comporia as tropas regu-
lares e auxiliares, assim, o restante da população estava automaticamente engajado no corpo de ordenanças; 
não recebiam o soldo e só eram mobilizadas em extrema necessidade.
2 “Oficio do governador do Rio Negro, coronel Joaquim Tinoco Valente, ao secretário de estado da marinha 
e ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Barcelos, 26/07/1764”. AHU-ACL-CU-020, Caixa 2, Doc. 
120. Para mais exemplos de índios que ocupavam postos militares, desta vez na capitania do Pará, onde cons-
tam, também, as carreiras destes oficiais, vide APEP: códices 251, 368 e 514 Apud COELHO, Mauro Cezar. Do 
sertão para o mar. Um estudo da experiência portuguesa na América a partir da colônia: o caso do Diretório dos 
índios. Tese de Doutorado. FFLCH-USP. São Paulo, 2005, p. 220.
3 COELHO, op. cit., pp. 219 e 220.
4 PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. 12ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1972, p. 322.
5 Idem, p. 322.
6 MELLO, Christiane Figueiredo P. “A guerra e o pacto: a política de intensa imobilização militar nas Minas 
Gerais”. In: CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Vitor; e KRAAY, Hendrik (orgs). Nova História Militar Brasileira. Rio 
de Janeiro: editora FGV, 2004, p. 68.
7 MENDES, Fabio Faria. “Encargos, privilégios e direitos: o recrutamento militar no Brasil nos séculos XVIII 
e XIX”. In: CASTRO, IZECKSOHN e KRAAY, op. cit., pp. 112-116.
8 Idem, pp. 114-116.
9 BICALHO, Maria Fernanda. “As câmaras ultramarinas e o governo do Império”. In: FRAGOSO, João; BICA-
LHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo Regime dos Trópicos. A Dinâmica imperial Portugue-
sa (século XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 212. Os ofícios camarários eram elegíveis. 
Para saber como isso se procedia ver BICALHO, op. cit., p. 192, nota 2; PRADO Jr., op. cit., pp. 313s; LEONZO, 
Nanci. “As Instituições”. In: SILVA. Maria Beatriz N. da (coord.). O império luso-brasileiro (1750-1822). Lisboa: 
Editorial Estampa, 1986, pp. 321s. 
10 SAMPAIO, Patrícia Maria Melo. Espelhos Partidos: Etnia, Legislação e Desigualdade na Colônia. Sertões do 
Grão-Pará, c 1755-c. 1823. Tese de Doutorado. PGHIS-UFF. Niterói, 2001, p. 252. 
11 BICALHO, op. cit., pp. 206s. 
12 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. “O Estado português no Brasil: Sistemas administrativo e fiscal”. In: SILVA, 
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“característica da colonização ibérica em muitas regiões”. SAMPAIO, op. cit., p. 46. 
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América] chegaram ao limite máximo das suas dilatações, fazendo-se necessária a definição de soberanias”, p. 
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