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JDSt OSCAR BEOSSO: Historia da igreja na A1J1azoniar -w-~'* • 

- c an-t o 
Jose Oscar Beosso; A historia da Igreja na Amazonia 

".' •• gostaria de trabalhar com voces agora neste dia e meio sobre 
a historia da igreja aqui na Amazonia. Antes de começar nos de~eri 
amos nos por de acordo em alguns pontos sobre a historia. Para que 

não haja equivocas no trabalho que se esta começando~ preciso consi 
d~rar o nosso ponto de partida. 

A primeira questão colocada~ porque se faz historia, dai ver em 
que sentido nos vamos retomar a historia nesses dias. 

Existem muitas motivações para se fazer historia.Motivações de in 
teresse;provar que tal area pertence at tal pais.Muitas vezes a histo 
ria~ uma historia para se arranjar argumentos para se beneficiar ou 
se aproveitar de uma situação.Ha historias que são feitas para comemo 

ft# , , • • 

rar alguma data, entao u~ pa~s faz cem anos de 1ndependenc1a,ele escre 
ve uma histmria comemorativa, como fez o Brasil em 1922 tentando reto 
mar os acontecimentos do pa{s em função daquela data.Ha historias que 
são feitas provocadas por crises,por rupturas,são normalmente os momen- 
tos fundamentais de se refazer a historia.Ha histmrias quesão feitas 

no sentido apologético, então um grupo social que se sente acusado ou 
ameaçado, então ele faz uma historia apologética para justificar a sua 
posi~ão.Ha historias qu& são feitas polemicamente; então eu discordo 
dessa posição e vo~ buscar argumentos,nahistoria para demolir aquela 
posição, numa historia polemica,evidentemênte eu creio que nos vamos 
fazer aqui é uma historia que não deveria se situar em nenhuma dessas 
motivações. 

Creio que a historia da igrejas~ poderia ser embuida de dois ti 
pas de motivaçÕes:de maior rigor cientifico possivel,isto~~,como qual 
quer outra historia que se queira historia,de trabalhar com os documen 
tos, fazenda um esforço de seleção e de interpretação, de vigor, uma 
historia que ao mesmo tempo seja capaz de dar uma interpretação aos 
fato~ e não meramente factual.Juntar documentos não quer dizer absolu 
tamente nada,se eu não sou capaz de inserir esses documentos num qua 
dro de interpretação. 

Bom, imaginarei que seja critica, isto é, que não engula os fatos 
simplesmente como eles estão sendo trnsmitidos; as vezes pela legenda 
as vezes pelo mito,pela apologética, mas que va realmente a raiz das 
acontecimentos, testando os acontecimentos. 

Agora voces podiam se perguntar mas a partir de qual criterio se 
faz uma historia critica?A partir de ~ue critério se faz a seleção de 
tal e tal acontecim~nto.Eu diria que um criterio é o esforço cientifi 
co. Numa historia da igre}a o outro criterio de se dizer se um acon 

tecimento, ••. , julgar o acontecimenta(acho critica isso, voce julgar 
as caisas)Acho que so Ha um criterio para se julgar, que é o crite 

rio do evangelfu~ , se a igreja diz:"eu fui fazer evangelizaçãa"~então 
nos temos de ver se ela fez evangelização realmente. 

t claro que nos podemos abjetaft,mas o que é evangelicidade? nos 
podemas objetar mas o evangelio pode ser interpretado de varias manei 
ras. 

O problema de valores.Ha epocas em que certos valores são acentua 
dos, ha epocas em que outras valores são acentuados,nisso eu doura: 
zão, uma vez que a historia não pode fugir a um problema que chamaria 
de fundo ideolÓgica,de adoção de quais valores eu vou adotar para fa 
zer a seleção de minha visão historica • 
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••• "~um esforço que a igreja datina europeia vai obrigar à cultura 
latino americana a fazer ~uja estrutura nio se reduz a uma estru 
ra de fora, quevem sendo imposta, como um rolo compressor em cima - 

de si. 
Aqui o'problema de fundo que a igreja vai ter de fazer face. Me 

parece que é o momento que ela pretende fazer face;o .9~-s~nifica 
~~ng~lio p_ara._ess_Ç._~---~~l:~!~-~ __ d~-- Am e r Lc a -~~~-~n a_,_~!:11 tur-ª.§. _!!}_d_;_g_eri~s. 
~--e..._ __ ha,. uma _f_çi_;:~-~-__!_r:iA;g_e_n_ª d e v.~_V_.§.+ a _:1,_g_!'ê.1ª7 .. Pa de ria florescer uma 
1_g_r_ej a in d1g ena na Am erica Latina? Poderia florescer uma igreja que dei 
xe v·az-a&? ·a ·preseriçã ···arricana ne s te continente? Sim ou não. Isso a igre 
ja tem de fazer face se ela quer ser uma igreja na america latina, é 
não continuar a ser uma igreja que dependa continuamente de injeções 
para reciclar como sendo uma igreja que ela mão é. 

Isto eu que~ia colocar de inicio para deixar'claro q que eu penso 
para depois discutir. Vamos tratar agora da••• • Quando eu penso em 
igreja na amazo·nia, existe um problema inicial de definiç""'aa"do que 
se entende ou considera de area amazonica.Ou seja, a delimitação does 
paço pelo qual nos vamos trabalhar. Então eu diria que um primeiro mo 
do seria de considerar como area amazonica o que na epoca colonial era 
considerada como tal. Da epoca colonial até a independencia brasilei 

ra, foi uma região que num primeiro seculo foi considera não ocupada. 
Uma região flutuante do pomto de vista da soberania colonial.De fato 
a area amazônica toda, pelo tratado de Tordesilhas, que passa na al 

tura de Belem, devia ser da Espanha. 
A Espanha se ocupava na época com muito mais interesse e lucro 

da Cuenca, da bacia mexicana e do alti-plano boliviano das minas de 
, das minas de Cuzco. Então a Espanha estava do outro lado 

da cordilheira, ocupanda a areada mezeta e a areado alti-plano • 
Ela não tinha o que buscar se caiu numa area densamente povoada e que 

ja explorava os metais, o que facilitou enormemente sua tarefa 
A Espanha, se nos podessemos dizer assim, alem das entradas de 

~xploração que houve tanto de ~izon no começoe depois de Orelhana des 
cendo do alto Peru ate a saida da A~azonas, não houve ocupação efeti 
va da area par parte da Espanha.Então num primeiro seculo a Amazonia é 
renegada a uma terra que legalmente pertence à Espanha mas que de fa- 
to não é ocupada. Num segundo momento, quando as coroas de Portugual e 

Espanha se unem de 1580 a 1640 evidentemente que não se coloca mais a que 
quem pertence é ao favor de novas tentativas de ocupações ,é que esta 
area vai ser ocupada e definida, e de um modo bastante interessante, po- 
is ela vai ser ocupada de maneira diferenten de todo Brasil. Aqui nos 

vamos ter un estado que não é Brasil, ao lado do estado do Marannão; 
agente costuma estudar a historia do Brasil semter presente que o Ma 
ranhão não fazia parte do pais mas sim do estado do Maranhãoe Grão 

Para. Assim nos vamos ter duas historias, com dinamicas, em grande par 
te diferentes. Uma historia do Brasil e uma historia do Maranhão eg§rão 
Para,que nos da a nessecidade de basear nossa definição da area de estu 
do ,na area ocupada historicamente pelas potencias coloniaois. Umm pro 
blema de compreeesão ~ ode que o MA-Grão Para da ~poca, englaba o atu 
al Piam, e o Ceara. 

Para exata compreensão da area de observação, teriamos num primeiro mo 
mento de que significa para ~poca o estado do MA-Grão Para. Uma segunda 
coisa que eu queria colocar, e que os limites daqui de baixo ao sul des- 
sa região, podiam ser simplesmente os limites da bacia a~azonica, acontece 
po~em,que agente tem,na realidade, o nosso grupo que esta aqui onde ha 

muita gente que esta do lado de baixo desse divisor de aguas, e muita 
gente que esta na região da explora~ão do ouro de §aias a Cuiabá ate 
Vil.,.a Velha e a fron.t eira com a B!J li via. 13.rti'"tntão tem alguma significa- 
ç ao para a amazonia essa area JUstamenye ao sul, agente deve tratar 
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uma historia da igreja como numa area semelhante, eu diria sim que,a 
dinamicadessa historia da igreja~ que descem aqui embora mantivessem 
bastante contata. Primeiramente pela rota do madeira ao Guapor;, ate 
se chegar a Vila Velha, antiga capital do Mato Grossa.Foi a rota de abae 
tecimento, que vinha de Belem servir o interior da Mata Grosso, as mi- 
nas de ouro e as missionárias que ta•bem vinham em grande parte po~ esta 

rata.E tambem a rota que se abriu pelo rio ârinos diretamente para sair 
em S~ntar~m. De Santarém saiu tambem muita moniçãa e outros ·abasteci 
mentos para região de 6uiaba, embora eles tivessem a rota alternativa do 
Tiete na estàdo de São Paulo. 

Então de Cuiaba tinham tres caminhos; o caminho do Tiete e a cami~ 
nho do guaiporé e uma boa parte que afluía por terra,pela passagem do 

Arinos Tapajós aqui da area de cima. 
Comose deu o povoamento dessa area, povoa menta não indígena, ja que 

quando se fâla em povoamento se esquece que a terra, pricipalmente nos 
rios era densamente povoada pelas pop. indigenas. 

Como disse no inicio, foi 'uma area que tanta Espanha quanto Portugual 

deixaram de lado. Pra entender porque finalmente essa area foi ocupada 
e de~ que modo se deu essa ocupação ~ preciso que agente entenda um pou 
quinho de como se deu a ocupação colonizadora na area nordestina de 
inicio. Essa colonização se deu em torno do desinteresse que Portugual 
tinha pela região pois estava muito mais imteressado do comercio do 
Oriente do que na nova descoberta., finalmente se tornou um problemaade 
defesa da terra que estava sendo atacada por diversos países. Com issp 
era impossivel se não arranjar um modo economico de se ~proveitar a ter 
ra. O modo foi a produção açwcareira. Então o nordeste foi ocupado em umf 
uma estreita faixa do litoral ja que assim se garantiria a defesa do 
territorio, essa faixa era que produzia riqueza.{ so ameaça militar 
e ameaça de produção das terras tropicais por outros países~ que vai 
fazer com que as coroas unidas nesse tempo, a promover a sua inicial 
ocupação do Norte.Por ex: os holandesesja tinham engenhos de açta::ar 
aqui no Amapa. 

Então esses problemas~ que vão levar a tentativa de ocupar o 
norte e defender isso. Os franceses em 1612 de estabelece~ no maranhaÕ 

, em São Luis para produzir o açucar nas terras ocupadas. Portanto o 
problema~ de defender esse monopolio colonial, de produzir o açucar 
em terras tropicais. Então agente pode dizer, que a ocupação das tter- 
ras na amazonia teve objetivo maior de ser estrat~gica militar de defe 

sa do que interesse economico .Isso vai marcar profundamente o papel das 
missÕeai, por que elas vem como integrantes dessa ocupação militar fa 
zendo o jogo do estado portugues espanhol, muito bem definido. 

Como se processa essa ocupação militar7Nos vamos termaqqi na fim dp 
sec. XVltt, 1584 o forte dos tresbreis magos em Natal. Vamos ter o 
forte de São Luizem 161S e antes o forte de Santo Amaro em fortaleza . 
em 1612e depois o forte do pres~pio na cidade de Belem~ 
-Intervenção: 11 quer dizer que o présepio virou forte?" 

11 da rnangedora passou a forte?" 
-+- cont. Beosso: 

; ••• " ent;o vejam voces que foi urna penetração que se da num sentido 
mi~itar. { um avançar da Amazonia, nesse modo de proceder na amazonia 
vai ser uma constante de~tro de sua historia, todas épocas de tensão, 

ha um rebrutecimento da presença miliyar. Por ex: no momento do tratado 
de Madri, ate o de Santo Idelfonso( 1750) um sec. e meio depois vai se 
construir uma serie de fortes de nova. São Jose das Maravitanas,la em 
cima, forte do Princepe no Guaporé, uma infinidade de fortins ·nessa 

area interna, exatamente pmrque a fronteira ameaçada estava ali. 



Na epoca da borracha, vai aparecer d e novo a p reo cupc!_ç_ão militar, e , -· .. - . - - -- .. ,.., - - - - ··- - 
____ s_em.p..:c_e_Q __ 1!1ÍJ3.~ion a rio ~~~'? junto de_ssa preo cupaç ao mili.t.a_r_._ Ha sempre 
um a e~é.gia mili ta:i;-- _m_t1;3sion~ria para a ocupação da are a. 
-- intervenção; Beta 

• "Valeria talvez,enfatizar um pouco esse aspecto. Como é que ai 
greja e a estrutura mission~ria se dão na período colonial, e como 
ela permanecer~ nas regiões distintas.Como é que a estrutura missio- , . . . 
naria encarna na politicado estado metropolitano portugues na ex- 

panção do territorio. 
Na Amazonia isto é claríssimo, acomp an h e Lnc Lus í.ve a c9_rurt.r1J.ç_~º--·· 

d~~_fortes. Mas, mesmo na area açucareira de colonizaçãoe povoamento 
isso tambem acontece, agente sabe que na verdade, quando as linhas 
mestras da colonização~it portuguesa nessa area é a implantação de 
l·atifundios açucareiros com mão de obra escrava negra vinda da J!fri 
ca,voltada para exportação. 

Ainda que não se tenha explicado~ guisa este processo,ou seja 
por que a colonização brasileira optou pelo latifundio monocultor e 
escravista negro.O fato é que todo mundo sabe que a estrutura fundi 
aria implantada aqui era dssa natureza e sendo assim o que acontece 
muito cedo no pais brasileiro é que a propia metr~pole vai·imprimir 
uma política muito especial em relação ao indio brasil~iro.A legis 
lação __ çl_e_P-.!:ºteção ao índio ~ muito antiga.Foi feita a muito -tempo e ------ -· --,-- -- -- -----·- - - - - . 
a muito t empo e __ l?_~_;lada.Ela e x.í af é na medida que o estado metropoli 

tano portugues sente ~-n~ssecidade de controlar essas populações in 
dígenas.Controlar por que?Por um lado emgrande parte essas populações 
punham em risco a estrutura produtiva colonial.Os engenhos ali insta 
lados,com toda sua maquinaria rudimentar, suas casas e sua escravaria 
todo seu mecanisme de fiscalizaçãoe exploração é o que eu estou cha- 
mando de aparato produtivo, vão ser ameaçãdo pela presença dos índi 

os.Então era preciso controla-los.Por um segundo lado ,; preciso en 
tender que a cl-ê_sse social que na Europa com an d av e essa expanção co 
lonial, era a burgues-ià mercantil à guaJ: Lrrt e r e.s s av a f un demen t e Ím en-. ----- . . - - - - ... ·-·· ,_, -- .. , - - - - .- . ' -·--- ..• ~ .,. 

te esse ir e vir de mercadorias, sendo uma dessas mercadorias e.tal- 
~ez a que de~se mais ·1ucios era o escravo_n~gro • Por que?Era exata- 
me~f~·esseescravo negro que estavam ao ~utro la~o do atlantico e seu 

ir e vir é que basea a fonte de seus principais lucras.Então essa 
burguesia que possui boa parte das frotas em conluio com o estado 
metropolitano portugues, tem a nessecidade de garantir o fluxo dessa 
mercadoria escrava negra. 

Ainda que boa parte dos manuias de historia afirmem que o indio 
brasileiro não foi escravizado, agente sabe que foi. Mas saber que 

foi não resolve. Elee 'foi e~ alguns lugares e em outros não. 
D~te a h i.s.bo.rd.a _colonial brasileira houve um movimento cootf 

nuo de _pre~çã~ e escravizaçã~ - do -indio ,' mas n·ã; existiu- u~a- ·p-~iÚi~·a····· 
<... ~ - - - • - 
oficial, __ do estado metropo li t ano - j::iortugu e-s---no senti.do d'e -o·fi·c-i·aTízãr "a 

,- é~-~-ra-~izaçã~ do inéffo-:brasile·iro. 'Po r que? A-oürgÜesÔ!a ci::1m-êr'cíal-que 
-f'und-amentalmente interessava garantir seus lucros,na circulação da mer 
cadoria ,trazer a escravo negro pra ca e vende-lo aos proprietarios de 
terra, pegar o açucare levar para Europa, é nessa situação que a bur 

guesia esta,~ neeeesario resaltar que dentro desse complexo colomial 
estão diversos setores sociais em jogo, e principalmente alem do apa 
rato do estado metropolitano portugues,duas classes: a burguesia mer 
cantil e a classe dos proputores coloniais. l burguesia interessava a 
circulação das mercadorias e a classe dos proprietarios de terra sob 
os quais voce tem a escravaria.Ou seja, o indio ~ desde cedo protegi 

do pelo estado metropolitano a pedido dessa burguesia ja que se voce 
pode escravizar o indio se cria um movimento interno onde ela não se 
benefic~aria. Ela queria garantir esse movimento externo onde ela traz 
o escravo impondo o seu preço, ao mesmo tempo que ao levar o produto 
colonial para o mercado exjerno, ela tambem impõe o preço. !Isso vai 
criar um foco de tenção tremendo, que vai explicar mais tarde a inde 
pendencia.Ou seja a contradição de interesses dessa burguesia comerei 
al com os interesses dos produtores coloniais. 



Em alguns momentos essa correlação de forças vai se al~erar e a 
coroa portuguesa vai liberar a escravização do indio nas famosas 

guerras justas.Então existindo certas areas de difícil acesso a essa 
burguesia para a venda da mercadoria escrava, a coroa afrouxava con- 
centindo a escravização dos índios ja que sua presença resultava em 

eventuais ataques a unidade produtiva. Mas aqui no nordeste a coroa 
vai exercer forte controle no sentido de impedir que os produtores co 
loniais escravizassem o indígena. Então quando ele diz que as missões 
fazem parte da política do estado, ~quede fato ao liberar as missões 
para o trabalho de catequese,ou seja de amançar o índio, de faze-lo des 
cer, de o aldear estaria tambem diminuindo o risco que a indiarada cri 
ava ~s unidades de produção. Por outro lado p aldeamento desestrutura 
a tribo tornando presas mais faceis para que quabdo a coroa afroxasse 
a política de não escravização sejão estes facilmente escravizados pe 
las bandeirantes.Então agente pode entender a estrutura missionária co 
ma,elemento de convergencia com os interesses da política metropolita 
na no tocante ao interesse das unidades produtivas em relação ao índio 
+~ cont. Beosso 

"··· o religioso aqJi não assumiu uma posição militar, bem ao contrá 
rio, ele foi a outra vertente da ocupação. { bom entender o que aconte 
ceu aqui na historia do Brasil da divisão das tarefas da colonização.· 
Como se articula a missão com o sistema colonial? De que modo o aspec 

to religioso é uma face9 da dominação colonial? f preciso entebder que 
na época da expanção territmrial da Espanha é Portugual, nessas novas 
terras a expanção missionaria não foi assumida pela igreja institucio 
nalizada por ela. Roma não pode estabelecer uma política para esta pre 
sença da igreja(por problemas internos como o protestantismo,etc) entãe 
ela vai aceitar uma nova oriemtação para esta nova frente religiosa,que 
vai _ser a imprimida por estajpotencias cristãs que a Espanha e Portugal• 
i/~~éf~~fconvencionou chamar de padroado,isto é, a igreja cede ao anti- 
go chefe de ~ortugual, o posto de Grão Mestre da Ordem de Cristo, cede 
a organização_ da igreja nesses novos territarios.A igreja passa a tute 
la direta do Rei,sendo este, que nomeia os Bispos,autoriza as bulas de 
Roma a serem ou não publicadas no Brasil,encarregado do sustento da I 
greja aqui, pagamento dos vigários que se tornam funcionarias reais,· 
então o religioso torna-se parte fundamental da tarefa colonizadora. 
De que modo ela faz parte? Não a parte economica nem militar, mas a 

parte ideolÓgica,a parte de catequese, ele que vai traduzir em forma 
religiosa a nova situação, aquele que vai justificar a situação colp 
nial, ele é o ideólogo do sistema,inclusive a ideologia é toda religi 
osa,ele diz agente conquista as terras para o Rei e para Deus. 

t bom agente tambem lembrar que aqui dentro do Brasil, o estad9 
assumiu,foi o unico lugar na America LatinaC a independencia de todos 
os povos·latina americanos se fez numa ruptura desse sistema entre 

181Dl25)onde a igreja segue este sistema no qual o Imperio assumiu 
esse padroado. Na constituição brasileira de 1823 se diz que a igreja 
catolica continua sendo a religião do estado, eo imperio assume as 

funções do padrado, eo imperador assume ai posição de Grão-Mestre da 
Ordem de Cristo e os encargos do padroado aqui no Brasil.Então o Bra 

sil estendeu ate as vesperas do seculo XX esta total idemtidade e uni 
ão e a subordinação da igreja ao poder estatal. 

Eu chamo a atenção ,que não foi em 70/80 anes que agente esvaziou 
essa· dinamica ao estado brasileiro, de ter à sua subordinação a igreja 
para os seus interesses. 

Bom o Beta explicou em que consiste o sistema colonial, eu diria 
que o eixo desse sistema esta aqui nesta dinamica da ida e volta, se 
nos podessemos dizer assim, isto~,que o Brasil não existe em função 
dele mesmo, nem uma colonia tem sentido nela mesma. 

O Brasil existe em função da metrmpole, existe se ele pode dar 
lucro a mesma.Então toda base do sistema colonial~ uma base de exppro 
priação,tanto dos frutos do trabalho como daterra e da liberdade de quem 
esta nela, porque sem esta expropriação previa da posse d~ terra e da 



® 
liberdade dessas pessoas para submetelas ao trabalho não em função 

delas, mas de fora, não a colonia não tem sentido • Então uma coisa 
muito importante na analise de toda estrutura, vai ser se num lugar as 
pessoas produzem para ~las mesmas em agricultura de subsistencia,ouqual 
quer mutra forma ou ainda se elas produzem para fora por que o sistema 
colonial não acabou aqui no Brasil, esta em todo lugar onde Ha expropri 
ação de terra~ trabalho e liberdade. 

------------FIM DO LADO 1--------------------------------------- 

FITA17: LADD2 
BEDSSO 

Historia da Igreja na Amazonia 

"uma questão que foi le~antada por varias daqueles grupos~ de como 
se justificou o sistema escravagista,por que se escravizou o negro e 
não o índio e quando se escravizou o indio como~ que~ se justificou 
isto? 

i importante que agente perceba a estrutura religiosa do fim dai 
dade media,uma estrutura dentro ·de um quadro de expanção religiosa co- 
mo foi fei~a a conquista na America que era uma conquista para el Rei 

e para aCruz porque agente tem de entendef esse problema dentro de um 
sistema religioso.De fato quem passa carta branca para escravizar é 
uma bula papal,como o papa NicolauV fez a bula se colocava que 
os portugueses estavam guerreando com os Mouros e os Celtas. Oproblema 
de poder oui não escravizar os prisioneiros de guerra,; um problema que 
, • , , • #V 

e etico, que e moral ,portanto subm€tem a Santa Se se poderia ou nao. 
A resposta de fato~ que os homens são livres e evidentemente não se 
pode escravizar a não ser nas guerras justas,quer dizer, que toda es~ 
ta questão que o Beta levantaui sobre guerras justas tem sua raiz nes 
se problema.Isto;, se eles para se defenderem de um ataque que na fim 
ficaram com um prisioneira, por uma medida de compensação pelos gastos 
·com a guerra,entãa eles poderiam escravizar a prisioneira. 

A escravização.não foi um problema colocado na epoca em que os por 
tugueses chegaram ao Brasil.Nessa epoca Lisboa ja tinha m~is de 10 mil 
escravos negros send~ a :ida~e 9ue possuia_mai~ escravo: em toda Europa 
O problema da escravizaçao nao e uma questao so do Brasil mas ela vem 
das batalhas dos Ceutas, ; um problema que vem com os varias choques 
que os pe r t uque s e s travam com os Mouros na Africa., e ao Papa que ·jus 
tificava atrav~s da bula que nes~es casas de guerra justase podia preR 
der.Agora quem decidia se a guerra era juste ou injusta? t nessa ques- ~ . , ~ 
tao que os filosofas vao se gastar e desgastar na epoca. 

O segundo problema vai num mimento em que se chega aqui na America 
Latina,o que se achava que eram os indios.Ai as universwdades sobretu 
do as Espanholas deram uma cpntribwição fundamental na epoca parasa 
ber se o indio tinha ou não tinha alma.t preciso que agente entenda que 
essa não~ uma pergunta bizantina nem discussão sabre o sexo dos anjos, 
a pergunta era fundamental para o sistema colonial da época.Se de um 
lado eu digo que ele não tem alma eu posso escraviza-lo mas perco o pre 
texto da catequese.Se eu afirma que ele tem alma,ele tem de ser livre, 
ele é homem como.os outros e os homens nascem livres.Os teologos que 

favoreciam a sistema diziam que o índio provavelmente não tinha alma, 
por outro lado porque eu vou mandar um missionaria para batizaTlo. 
Mandando um missionaria para batiza-lo como é que eu vou justificar 

sua escravi~ação. 
A justificação EspanHola é muito mais .crua que a portuguesa, não 

vem de guerra justa nem nada, em 1503 ela permite a escravização do in 
dio na sua area com a justificativa de que eles era antropófagos e bes 
tiais.Eles são gente mas comem gemte,por isso devem ser escravizados pa 
ra serem reeducados.Isto é a pura ideologia do sistema, eles precisavam 
de mão de obra. Aqui a coisa vai se dar de uma maneira mais sutil. A pri 
meira ressalva para a escravização do indio ~ as guerras justas,a segun 
da~ a alternativa do resgate.Então sempre que faltava mão de obra nas 
~érª~nB~SB não existia a escravidão negra,corria todo mundo para resga- 
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tar indio, O que era o res§ate? Seria e seguinte:se dizia que os coita 
dos tjos indios que são presos por outras tribos são punidos com castigos 
físicos por esta outra tribo.Muitas vezes acontecia de ge~te de fora que 
vinha passaddo trocava algumas coisas por estes índios prisioneiros. 

Então p que se fazia simplesmente nas constituiç;es que houveram de p~o 
teção ao índio era de deixar a brecha do resgate. Se fosse para resgatar 
um grupo de índios prisioneiros em outra tribo, entãoera permitido buscar 
índios e como idenização por estes gastos, os indios resgatados podiam 
ser escravizados por algum tempo.Toda vez que ·faltava mão de obra aqui 
em Belem, em Santearém e tudo, havia u.~ subida ao rio para resgatar ín 
dios.De antemão ja se sabia da existencia dos indios,claro que esse com- 
portamento é pautado pela mais pura ideologia do sistema, era apenas um 

modo de justificar a ação. 
+-- intervenção do plenário: falaA 

"Agora como é que se explica a presença nas grandes cidades do Belem 
do Para onde foram chamados de justamente com os resgates dos 
índios. 
~ Beosso 

mas issm0 era na teoria, 
~ fala A 

não era na pratica ••• 

" ••• como é que os missionarias vem do Peru,porque naquela epoca os 
missionarias vem do periodo depois de Pombal? 

"-- Beosso 
"· .• eles chegam aqui no periodo espanhol em 1613/14.Mais exatamente 

eles chegam no fim do período espanhol~ 1640} foi praticado desde o ini 
cio do Brasil, a ideologia do resgate .Então se pergunta se escravizou 
ou não o indio no Brasil? É claro que se escravizou desde o inicio 10 
12 anos depois da chegadados portugueses quando eles nem tinham se esta 
belecido por aqui,por exemplo foram enviados 30 índios cativos a Lisboa 
a troco do que? eles não tinham feito nada,nem tinham começado seu nego 

cio aqui,a parada dura do Brasil começa em 1549 no estabelecimento dos 
engenhos em 3lcom Martin Afonso de Souza, mas bem antes disso ja tinham 
levados esses 30 indios para Portugual. 

Quando Martim Afonso chega a R Cananeia tinha um espanhol vivendo 
ali que tinha uma indiarada toda escrava e ele pergunta a Martin Afonse 
se ele quer escravo que em 2 meses ele arranja 400,ele subia a serra 
e buscava escravos, quer dizer a toda o sistema ja esta implantado. 
Então agente precisa entender porque se escravizou aqui na America Latina. 

Se escravizou simplesmente por que a exploração colonial precisava de 
mão de obra, mas era possível implantar uma economia colonial de extra 
ção de metais como foi o caso do Peru e do Mexico,com uma economia agrí 
cola como foi no caso do Brasil. Então esse é o problema, cada vez que 
na· historia houve o problema de mão de obra se escravizou gente no Bra 
sil,se escravizou indio, como se escraviza hoje dentro dos seringaisi 
nordestinos, se escraviza dentro das grandes fazendas agropecuarias.Is 

to é proprio do sistema capitalista, de voce utilizar o trabalho pelo 
menor custo possivel ao limite do trabalho escravo.{ uma dihamica onde 
o homem não pode se defender do sistema capitalista levado ao fim de sua 
logica de tirar o maximo do produto do trabalho dele, de acumular o mais 
rapidamente possivel. 

A escravidão; sempre dentro de uma area colonial o resultado de uma 
resistencia,e se ela não acontece eo resultado logico, uma vez que cede 
esta resistencia. Ela vai para este lado fatalmente, não ha muita alter - 
nativa,ha uma tendencia de se utilizar mãa de obra, sempre~~ que possí 
vel escrava. 

Agente agora pode se perguntar, como é que vieram os missionarias para 
a Amazonia. 

Os primeiros missionarias que chegaram·aqui foram capelães militares, 
eles vieram com a subida das guarniç~es militares aqui,para o norte.A pri 
meira presença missionaria na Amazonia foi a presença franciscana. 
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Estes sobem juntocom essas tropas na epoca da implantação do forte 
do presépio.Se fala muito da presença carmelita, jesuitica,mas apre 
sença fundamental no inicio foi a franciscana,junto dos militares. 
éf bem interessante nos falarmos de alguns episodios bem conhecidos 

como a excursão de Vieira do Maranhão~ porque ele defende os índios em 
1661, mas bem antes disso todas as areas indígenas ja tiveram um missio 
naria sendo expulso.Não: gloria dos jesuitas,que tinham urna linha mais 
coerente,rnas por exemplo â/3 anos depois da fundação do forte aqui, os 
franciscanos tinham se estabelecida nas margens do Una,um pouco mais a 
lem de Belma ,e um belo dia ,os indicis que eles estavam catequizando, 
porque tinham uma parte da tribo escravizada e levada para Eelem,embora 
não tenham sido os franciscanos que os insulflaram,a tribo ataca feroz 
mente a cidade. Dois dias depois o governador junta uma tropa com canhões 
e tudo para bombardear a casa dos indiasé e franciscanas,sá não conseguiu 
porque choveu e a polvora molhou. 

Isso é para dizer que ja em 1616/17 aqui o governador da praça do 
presepio ja foi para bombardear os franciscanos.Em 1613 os jesuítas tam 
bem foram expulsos de são Paulo.A população paulista, conhecida predado 
ra de índias expulsaram as jesuítas da cidade.Não é la na Maranhão que 
começa esta historia de expulsar jesuitas.Eles foram expulsos de São Pau 
lo e s~ puderam voltar lO ans depois ,assinando um contrato com acamara 
de S.P.,que eles mão iam se meter em assuntos temperarias. Dijfender a não 
escravização do índio era coisa temporal, eles tinham de rezar missa e 
ficar no espiritual.Isso ~Ó se da na medida em que a religião é usada na 
linha de frente de defesa de interesses que não são nada religiosos. 
Sempre que houver esse tipo de argumento que ja foi utilizado pelaca 

mara de São Paulo no contrato com os jesuitas,,desconfiem porque a coisa 
é diferente. 

Então a primeira ocupação foi feita pelos franciscanas aqui em Belem, 
no MarajÓ, do lado de ca de Macapa,aonde estava sendo construido outrp 
forte,nai~/ entrada norte do rio e depois esses franciscabos vão caminhar 
e ocupar as varzeas do rio Tocantinse do Xingu tambem,e nessa terra vão 
brigar muito com os jesuítas.Isso foi uma repartição da Amazonia na epo 
ca, para saber que ordem fica com o que,e nesta discussão fica acertado 
que o Xingu ficaria com os frabciscabos. 

Como é que se fazia a missão na epoca. Eu falei dessa missão que en 
trou pelo vale do Amazonas,subindo ,claro que teve missões muito mais 
importantes que vieram da lado de la, onde todas as missões jesuítas no 
rio Nato, e os francisllanos aqui em baixo.Depois os jesuítas 9ue entra 
ram bem longe, alem da atual Manaus.Essa area er area de missao jesuíta 
espanhola. Agente tem de fazer toda uma historia que não foi feita que 
seria importante que fosse conhedida do empreendimento jesumta espanhol 
que desceu ate a desenbocadura do ria ~egro,havemdo lugares em que os 
missionarias desceram pela Colombia, naa se faz histmria. 

Quando se faz historia da penetração missiobaria da Amazonia se 
começa nos carmelitas que entraram na rio Negro e dos jesuítas e portu 

gueses que.entraram nesta area, da presença franciscana, então tinha to 
do um histmrico que eu tambem não estou em condições de fazer.Mas foi uma 
historia de quase um seculo de penetração jesuita• dessa vertente espanho- 
la entrando por esta area toda. Aqui esta o rio Nato, area imprtante da · 

presença missionaria jesuita no alto Solimões e vinda mais ou menos aqui, 
a partir do Peru ,saindo me Qwmto e vindo ate aqui.Ai tem um jesuíta mui 
to serio chamado Samuel Critz, foi responsavel por ter desencadeado uma 
contra ofensiva portuguesa.Esse padre ficou doente e acabou navegando ate 

perto de ijelem e ai foi um alvoroço das autoridades de ver que a rota do 
rio de la para ca estava sendo usada. Então nesse período de 1638/40 se 
organiza uma expedição em sentido ·commrario àquela , comandada por Pedro 
Teixeira indo parar em Quito, a que foi uma ·grande surpresa para as au- 
tmridades espanholas. ~ 

Como essas missões trabalhavam?Ha uma diferença fundamental das missoes 



desta areado Amazonas e as das area açucareiras. Qual era a preocu 
pação fundamental da colonização da area~ do açucar? O problema~ a 
terra e mãa de obra. Mas o que ele encontra entre ele e a terra? o 
índio.Como tirar o índio dessa jo~ada.D indio é um obstaculo , ou 

ele é removido ou eliminado.O indio e aquele que impede a sua utiliza- 
ção da terra que é dele. Então o primeiro pracesso não violento, cuja 
violencia é ideologica e não física, é juntar os índios em uma aldeia, 
é o processo usado ate hoje,porisso tome muito cuidado quando agente 
aldeia o mndio,nos temos de ver o que esta p~r tras disto. Essa aldeia 
tem dupla finalidade. A prim~ira mais importante é limpar a area. A~se 
gunda , o que fazer com esses índios? A catequese é que se encarrega·do 
trabalho com o índio.Qual é a função da catequese? Civilizar este indio. 
Civilizados quer dizer, transformar o índio de bravo em manso, de noma 

de em sedentario, parque namade ele poderia voltar para esta terra. 
{ aqui que agente se pergunta.É nesessario que o índio para virarN 

cristão se sedentarize,o que tem a ver cristianização com sedentarizaçao. 
Mas evidentemente tem que ver não com a fé critã mas muito a ver com a 
ocupação da terra do índio. As vezes eu acho que é um erro fundamental o 
den transformar basicamente, de não aceitar que o índio seja nomade, é 
como se fosse uma peste.Evidentemente que eu estou roubando a terra do 
indio, quase sempre , não vou dizer que é sempre, nem que a intenção pri 
meira é fazer isso. Outro aspecto que é bom agente tentar entender; eu 
vou usar uma pequena alegoria bfblica,que a escolha de Deus foi sempre 
ao contrario. se nos pegarmos a projeção que se faz na imagem de Caim e 
Abel, que é uma projeção de conflitos culturais tremendos da epoca em que 
foi escrito o texto, que era uma epoca de forte tensão dentro da comuni 
dade pela passagem da comunidade nomade de pastor~io para a comunidade 
agricola ~ sed~ntiaia.Temos então dois tipos,Abel e Caim.Caim é~ tipo 
que representa o agricultor sedentarizado que produz frutos da terra e 
Abel é o pastor nomade, quer dizer ele tem um rebanho.E na hora de di 
zer ,Deus fica com quem,ele fica justamente com o pastor,alias essa ide 
ologia atravessa a bíblia inteira.São João quando escreve seu evangé- 
lio faz uma opção nmtida de toda areado pastoreio.Quem é Jesus segun 

do evangelio de são João, ele é o bom pastor que da a vida por suas ove 
lhas.Como é que ele vai exprimir a encarnação no capitulo muito interes 
sante, ele vai dizer que Deus habitou entre nos, ele não fala que ele 
fez sua moradanentre nos,ele fala da tenda do desrto, ele mora com quem 
mora na tenda e rejeita toda habitação de Deus no templo.A exprssio 

dele é que Deus mora na tenda. 
r destruir a feição cultural como pressuposto para poder evangeli 

zar, isto é a coisa mais anti-evangelica possível.Não existe pressupos 
to nenhum do ponto de vista cultural para ser cristão,basta ter fé. 

Eu fico com a primeira dimens;o. ijual a diferença da catequese des 
ta area de cana de açucar onde o primordial é limpar o índio da area, 
limpar a area toda para segurança do engenho contra eventuais ataques,e 
em terceira lugar utilizar o indio para passiveis ataques de outras tri 
bos. 

Precisava-se que este indio ficasse por perto,que pudesse ser utili 
zado quando fosse necessario e que ele deixasse de ser bravo. A cateque 
se foi um caminho para reduzif aquele indio a uma coisa que fosse dispo 
niuel.Ora na Amazonia era o inverso,nesta não se tem que conquistar a ter- 
ra .Que se vai fazer com a terra,tão imensa,fundamental é a terra .. En 

tão para que se serve da aproximação com o indio. Aproxima-se o indio 
basicamente por duas funçÕes:uma é de ser utilizado como mão de obra e 

a segunda,a mais importante na historia da Amazonia, de ser usado mili 
tarmente.Todas as expedições e todos os empreendimentos utilizavam o in 
dio na formação de miliceas.Por ex: quandn atacavam aqui do lado do Guapor~ 
foram com mil indios enquadrados, com BO~a 100 paulistas para conquis- 
tar estas missões.Quando se atacava as mi~sÕes do rio Una,as missÕoes 

espanholas, tambem se utilizaram de um grande contingente indígena • 
. Eles eram soldados,sobre tudo canoeiros para levar tudo isto, eram uti 

lizados para fazer a roça buscar o peixe,para extrair da mata as suas 
escencias,as drogas do sertãa como era chamadas.Se eu escravizasse o ín 
dio ele podia fugir dentro da mata.Como é que eu vou manter um escravo 
se eu tenho que larga-lo para ele cumprir suas tarefas.e . 
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Os escravos do açucaf não, eu os mantinha presos na senzala e ele para 
poder comer, sobreviver estava preso e vigiado num espaço muito peque 
no.D indio que na mata eu esc~avizasse, eu o perderia,Egtão o indio aqui 
na Amazonia sempre foi escravizado dentro da cidade.Na zona Rural ele foi 
utilizado como mão de obra semi servil na coleta das drogas do sertão, 
nunca para ir ocupar a terra dele. Ele tinha que ficar na terra para co 
lher castanha e escencias da mata.Então de uma area para outra ha~ia di- 
·ferentes politicas em relação ao índio ja que a exploração economica se 
dava de maneira diversa. 

Eu vou continuar uns 15 a 20 minutos para completar o sistema de evan 
gelização e catequese que foi,adotado aqui na bacia Amazonice e no que 
ele se ~iferenciou no sistema em outras areas.Tirar algumas pequenas con 
clusões e deixar um tempo para voces discutirem e depois voltar para nos 
debatermos algumas coisas.Então o que me parece importante~ que entemder 
a evangelização aqui no vale do Amazonas, ~ que foi o lugar do Brasil on 
de se fez a maior experiencia de evangelização do.período colonial. 

A evangelização que se fez no litoral e que foi a primeira basicamente, 
estava ligada ao problema da posse da terra do índio, a expulsão do indio 
da terra e a eventual utilização ••••• 

FIM DA FITA 17 ------------------------------------------------------~-~---~------------- 
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CIMI-MANAUS FEV/78 
FITA 18 JOSE OSCAR EEOSSO- HISTORIA DA IGREJA NA AMAZONIA 

-----" um fracasso do sistema anterior,que era de duas ordens: à indi 
gena aideado quase sempre morria,aquilo q~e ~ Darcy Ribeiro dizia •.• 
Ha cartas de Anchieta em que constavam 49 mil mortos.em certas areas. 
Epidemias de Sarampo,de gripe,a mesma coisa de hoje.Começavama aldei- 

a ,e se nos lermos com cuidada a historia do Brasil neste periodo ,as 
aldeias duram de 2a 3 anos, depois elas são desfeitas seja porque os ín 
dias morreram ,seja porque foram escravizados, seja por fuga dos que so 
braram. Então eu diria que~ uma repetição mon~tona e dramatica da histo 
ria de cada aldeia,isso tambem acontece com os Pacwxins no seculo passa 
do,criaram centenas de aldeias indigenas que não duraram mais que dois 
anos. 

Os jesuitas perceberam que havia um problema grave em aldearnm indio 
perta das cidades portuguesas. Sempra tinha ao contrario do que se pen 
sa alguem que via uma evolução da aldeia indígena para a cidade, mmas 
a que havia era a cidade portuguesa com o aldeiamento indigena por per 
to.Essa proximidade do aldeiamento com o pequemo povoamento portugues, 
é que os jesuítas aqui do Grão Para e êmazonia vão evitar ,a segunda ati 
tude é recusar a posição de representante dos interesses militaresi e eco 
nomicos.Entãa os jesuitas vão tentar a pratica de uma catequese que esteja 
desvinculada dos interesses diretamente coloniais.Pelo menos alguns desses 
jesuítas mais importantes. 

Isso não quer dizer que eles conseguiram vencer as malhas do sistema co 
lonial, o que era impossível na época, mas eles sentiram a contradição • 
~'par terem sentido que eles vão ser expulsos em varias regiões ,pela sua 
não aceitação dessa sitúação onde a remigião esta sendo usada para represen 
tara papel de exploração que a sistema prega na região. A primeira coisa 
que eles tentam é afastar a aldeia das cmdades portuguesas e de vincular 
a aldeia as cidades portuguesas,então eles tentam criar toda uma cateque- 
se de aldeia afastadas dos portugueses.Segundo eles não tentam ensinar a 
lingua portuguesa ao,indio,vai ser uma das grandes acusações de Pombal pa 
ra expulsa-los,então em 1616/17 o Luiz de Figueira ja esta escrevendo a arte 
da língua brasilica,e nos vamos ter a catequese em varias línguas par ex., 
com os indios do ria Tapaj~s. Houve um esforça tremendo para passar do la 
do portugues apra o lado do india, inclusive na lingua. Então agente ve, 
Vieira proíbe que os missionários penetrem nas missaes sem ter conhecimento 
da lingua da tribo em que ele vai missionar,a que supunha um esforço tre 
mendo,porque haviam dezenas e dezenas de linguas diferentes naquelas tribas 
Isso vai levar a língua geral aqui da Rmazania,mas o primeiro esfarço foi 
de levar na língua de cada tríbo,depoís num segundo momento foi na lin- 
g~a ~eral.Mas a lingu~ ~eral,eu.cha~o atenção, ainga é ~ma lingua indígena 
nao e o portugue~,podia-se creditar ao pm~tugues a funçao de lingua geral. 

Então a segundo ponto, alem do afastamento é o prob~ema da passagem, eu 
passa para a cultura do indio e não .ele que tem passar para minha. 

Terceira coisa mais importanme e talvez a mais fundamental,é a mudança 
do sistema ecomomico,ou seja a recusa desses missionarias em deixar que 
a aldeia passe para uma agricultura de exportação,para uma coleta de exporta 
ção.Entãa a aldeia tem um sistema de agricultura de subsistencia,onde a pro- 
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duçao e feita em funçao do bem estar do grupo e nao da criaçao de um exedente 
para ser exportado, qu; leva a uma intensificação da exploração da ;ão de a 
bra,na medida em que voce quer almentar a produção do exedebte. A mudança 
na propía economia de subsistencia para a exportação. 

Um outro aspecto tambem fundamental,do rompimento com uma contradição 
da past~ral entre seu carater de pastoral de visita, que era o seguiete, 
uma pastoral de visita era o colegio,criado para o bemeficio da missão , 
então o colegio de Salvador devia animer a missão do recancavo baiano,entãa 

os padres moravam no colegio e saiam para missionar no cammnho dele e depois 
yoltava.par~p.~P~fi,,q,~o,então o pomta de partida era do lado partugues onde 
b~~mf~,~~~ 
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onde o colegio funcionava,e o ponto de chegada tambem era o colegio por 
tugues. Era uma pastoral onde eu visito o aldeiamento indigena, e volto 
para o lado portugues. 

E ha a pastoral da convivencia,isto ~ eu rompo com o lugar portugues e 
passo para o lugar indigena,então o missionaria não esta mais ligado ao 
colegio mas agoBa ele faz parte da aldeia indígena. Então ha missionarias 
que passaram 30/40 anos nas aleeias numca mais voltaram no litoral,no co 
legio ou num lugar partugues. Então a um abandono do nosso lugar pelo lugar 
do índio, assumindo esse lugar,falando sua lingua,em função da missão de 
evangelização. 

Me parece que ha um sistema bastante diferente das outras experiencias 
catequ~ticas aqui do Brasil, que foi uma reflexão sobre a problematica e 
o resultado disso atinge a propia formação do missionario,então o superior 

daqui escreve para o superior de lieboadizendo pelo amor de Deus,não vamos 
mandar mais,o pessoal que vai trabalhar na missão, estudar em Lisboa ou na 
Bahia. Ele deve ser formado na missão.Outra consequencia eu diria fantasti 
ca disso,que numca aconteceu entre os carmelitas,por ex,os carmelitas que 
se ~~ápiáiJi/ adaptavam muito bem aos papeis doados pelo governo portu 
gues de aldear o índio e de ser uma especie de guarda da fronteira.Nunca 
vão ·conseguir isto ~ue os jesuitas conseguiram 44% do pessoal missionaria 
é brasileiro, hoje e 0,5% do pessoal que trabalha aqui na amazonia que nas 
ceu aqui na amazomia,e 5% que nasceu em outros lugares do pais. Isso~ a 
mais baixa taxa de indigenização. 

Mas agente poderia dizer mas 
veiodo litoralda Bahia, veio 
tos a proporção dentro deste. 
da amazonia mesmo. 

Emão me parece q~e aqui ha uma perspectiva,em pleno período colonial 
onde a pressão é mais forte em função dos objetivos do padroado de utili 
zaçãa,houveram homens que formularam uma politica missionaria diferente 

Uma política de preservação da língua e da cultura, de criação do pessoal 
missmonario da propia regiãa,de formação desses missionarias, e do rompi 
mento com uma pastoral de visita,para um aprofundamento dessa pastoral 
~ vida indígena. 

Eu queria alertar para uma terceira coisa,se ao lado dessa estrutura 
missionaria houve uma outra estrutura na igreja na Amazonia.Então isso va- 
le um pouco para a estrutura colonial como um todo, a expinha dorsal do sistE 
tema missionara e da atuação da igreja aqui na amazonia,repousou sobre as 
ordens religiosas. Mais antigos foram os franciscanos aquidepois a· projeto 
missionaria passa para a mão dos jesuitascom o primeiro governador geral 
em 1549,depois os carmelitas que chegam em 1580,ii Os fraciscanos que eu 
coloco aqui,é intermiten~emente porque eles não vinham organizadamente, 
eles vieram rezar a primeuira missateve gente que ficou por aqui,corm o 
frei Palacio que permaneceu em vitoria. Mas os franciscanos vão entraã.,aqui 
organizadamente a partir de 1585, inclusive numa disputa muito seriai com 
os jesuítas, ja nesta epoca havia uma reclamação forte por parte ddos colo 
nos contra os. jesuítas é, dizendo que eles cuidam muito mais dos índios do e 
que dos colonos.EQtão se organiza todo um novo esguema missionaria no Brasil 
que de fato não é missiooario ,quer diza~r a maioria dos franciscanos na epo 

ca vem pra cuidar dos homens bons, ista s dos portugueses.Eles vem para tra 
balhar nos grandes conventos da cidade,e s; pouco a pouco.eles se abrem 
mais para a perspectiva missionaria. Por ex na Paraíba eles vão substijuir 
em todos ps aldeiamentos indígenas onde os jesuitas estavam empregando 

uma politica de resistencia do aldeiamento a_escr~vizagãoa. 
Os capucinos em 1612,os hospitaleiros de Sao Joao de Deusem 1627~e nos 

dissemos a voces os mercenarios em 1640. Na histmria da Amazonia v ao 
ter importancia os franciscanos que chegaram com 27 missÕesem torno de Be 
lem ate o rio Xingui e pelo Tocantins eles tem27 postos missionarias, no 
Marajo e no outro lado do Amapa,distribuidos por tres ••• , a custodia de 
Santo Antonio, de Salvador da Bahia,tem missão aqui, a província da Imacu 

lada vai ter missão tambem,eo comissariado de Nossa Senhora da Piedade. 
Segundo lugar, vão ter uma -importancia fundamental os jesuítas, que 

recebem a margem esquerda toda do rio Amazonas 

vieram da região da Bahia, é verdade boa parte 
depernambuco.Mas agente tinha,em certos momen 
contexto que chegou a 11% de missionarias aqui 1 



Os carmelitas basicamente receberam a confluencia dos rios Negra, Solimões 
·e 'Amazonas. E as mercenarios receberam alguma coisa na media Amazonas. 

Os capuchinos vão ter uma historia poster~or muito importante no secula 
XlX. Quando eles voljam em 1843,eles são conjratados pelo governo imperial, 
ai penetram oficialmente pela região ,mas haviam uns poucos que ja faziam o 
trabalho missionaria 

A base do trabalho carmelita foi a fazenda imperial onde se praticava 
a produç~o para exportação levando ao indio uma forte exploração da mão de 
obra por parte das carmelita. 

NaÕ vou dizer que não houve por parte dos jesuítas, houve sobre tudo na cole 
ta da droga do sertão.Os carmelitas inclusive sofreram uma investigação do 
go~erno, proibição de certas coisas que julgavam ser uma tr~nsformaçãa muito 
rapida.Mas os índios fmram usados amplamente no trabalho escravo dentro des 
sas fazendas carmelitas. 

e '.que eu perguntei~ se havia uma outra coisa sem ser esta espinha dorsàl. 
Evidentemente começaram a ter as dioceses, embora estas diaceses,os bispos 

quase todos foram bispos religiosos,carmelitas,e inclusive dominicanos e não 
existiam aqui no Brasil neste periodo por pmessãa das jesuitas, mas vieram, 
alguns bispos dominicanas nomeadas em portugual. 

Se voces repararem bem em Salvador da Bahis tem uma ordem, a igreja de 
São Domingos em face da igreja dos jesuítas, que~ a catedral ,e que foi fun~ 
dada na ~poca que veio um bispo dominicano pra Bahia e que trouxe um outro da 
illinicano secretário e depois foram embora e os franciscanos ficaram tomando 
canta da ordem terceira dos dominicanos a~ui da Bahia.Então as dioceses, a 

Amazania dependeu de que do ponto de vista da dioceses de quem? No inicio 
ela~ dependeu de Salvador da Beh í.a , lo ga no inicio, s; que pepo is foi 

criado a diocese de São Luiz da Maranhão,para tomar conta disso tudo,quer 
dizer que a historia religiosa aqui tem de ser lida a partir do Maranhão e a 
dicese doMaranhão nãa·fai sufraganada Bahia. Esta diocese dependia diretamente 
de Lisbaa,coma todo o Maranhão o Amazonas ,o Grão Para,eles dependeram direta. 
mente de Lisboa na sua historia e não do governador geral do Brasil.Parque 
ficou ligado diretamente de Portugual~ 
~ intervenção do plenario: 

"··· parece que numa certa epoca la, dependia da diocese de São Tome, 

- Beossa 
"não, quem dependeu no inicio de são Tome foi Bahia, aqui foi diretam~ 

de ll.iboa. 
E a ultima questão que eu queria abordar seria a seguinte,e a escravi 

dão negra no Amazonas?Bam teve a diocese de Belen em 1716 tambem tinha a de 
São Luiz, passando em certo instante a centralização administrativa para a 
Para. 

â escravidão negra aqui na area sempre teve dois problemas:primeiro nes 
ta região não se produzia nenhum produto de maior valor,que campençasse o 
custo da escravo, que exigia um certo valor, senda este,na regiaÕ trocado por 
fumo. Dai a incentivo à plantação de fumo na Bahia. A escravidão realmente in 
tegra a econamia da região na hora em que esta região passa a ser uma area 
alternativa.Vou dar alguns exemplas para que se enétenda. A Amazonia so en 
tra na historia cada vez que ela substitui alguma coisa, por exemplo a bus 
ca de dragas do sertão começa a ser incentivada na região, justamente quan 
do Pprtugual perde todo abasteaimento da India e do Oriente,quando as Holan 
deses tomam.posse das areas produtivas de especiarias da India e dos pontos 
Portugueses do Oriente.Então o Amazonas vai_ substituir,a epoca da expedição 
d e Pedra Teixeira, mai.s ante rio rm ente em 1616, j a começa em torno de Belen 
toda uma exploração dessas drogas do sertão, para cubrir a lugar das drogas 
da India.No momento em que os Holandeses tomam a area açucareira do nordes 
te,uma parte da produção; transferida par~ o Maranhão, ~ nesta epoca que 
começa a vir escravos para são Luiz da Maranhão. Mas logo depois quando os 
Holandeses são expulsos e vão produzir açucar nas Antilhas, controlando a 
mercado europeu,o açucar portugues não entra mais na europa. Então num espa 
ço de dez a quinze anos ha a decqdencia da produção açucareira da nordeste 
e d~_Maranhão que servia de a!ternativa, estancando o trafico negreiro para 
regiao, voltando a escravizaçao do indio. 
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Um outro mamrnta em que vão entrar escravos aqui e com muita força é na epo 
ca de Pombal. Pombal quer transformar economicamente a areado Maranhão e do 
Para,en~ão ele cria uma companhia de comercio do Grão Para e Maranhão, ele 
passa a governancia do Para ao seu irmão, e organiza a produção economica 
da area, então neste momento ele organiza uma companhia para buscar escravas 
na Africa e traze-los ate aqui. 

E houve um· segundo surto de prosperidade na area aqui do Maranhão na epoc 
cada luta pela .independencia americana. Os Estados Unidos nesta epoca ja for 
neciam o algodão para o inicio da revolução industrial da Inglaterra,e com 
a guerra entre as dois paises pela independencia das treze colonias, paraliza 
se o fluxo comercial com a Inglaterra que passa a comerciar com a produção 
maranhense,que ganha uma impartancia muito grande. Quando se refaz a boa rela 
çãa entre EUA e Inglaterra o Maranhão mais uma vez para. Então neste momentos 
~ um afluxo de escravaria negra para esta areada Amazonas Grão Para e Mara 
nhâoe a medida em que a prosperidade se transferiu para outras areas como 
Belen, como Santaren, tambem huve escravos negros utilizados em casas comerei 
ais ,no porto, nestas duas cidades. Uma ultima passagem dos escravos negros 
é que houve tambem, um pequeno numero mas houva,ha muita gente que sabe da 
entrada de escravos para as minas de ouro de Vila Velha na altura do Guaporé 
e Mata Grosso, isso é quanto a questão dos escravos. 

Eu proponho que se abra a discussão em grupos pequenos para depois nos verr 
os a posição da Igreja junto ao escràvo negro. Eu não falei aqui, por seres 
ta uma area escencialmente indigena com alguns pontos de presença negra." 

fim do lado 1 ---------------------------------------------------------------------------- 
LADO 2- continuação 

---Beosso: 
" •.•• na atividade missiona~ia neste período.Essa questão aqui é muito im 

portante, voce levantou e varias grupos levantaram,e fazer a estrutura dos 
frabciacanos e cade a estrutura dos jesuítas. Então aqui nos temos de nos si 
tuarmos de novo na perspectiva historica. 

Primeiro lugar, aonde houve um volume de população suficientemente in 
tenso e uma estabilidade de fixação num mesmo lugar por um período suficiente 
mente. lango,a atividade de evangelização e a atividade cultural eos traços 
arqueologicos são muito fortes~Na area paraguaia,nos setei povos d~s Missões 

no Rio Grande do 5ul,aonde houve uma certa estabilidade e um periodo largo e 
videntemente criou-se uma civilização a base indígena jesuítica com raizes 
suficientemente profundas paradeixar uma tradição. 

Os índios da area amazonice queagente constata inclusive nos relatos 
das jesuitas é aquele problema da irrstab{lidade,mesmo quando os jesuitas mo 
ram eles não passeam com o indio,em diversos lugares missionando numa area to 
da,não se repetindo o fenomeno das reduções do Paraguai,embora a inspiração s1 
seja a mesma aqui da Amazonia ,mas que não prouooou a fixação dessas massas 
indígenas numlugar que possibmlitasse a acum~lação economica e cultural de 
tal modo que fixasse isto. 

Segundo aspecto para se reter alguma coisa ·é necessario que haja uma cer 
ta comunidade que quarde isto, agente sabe que estas tribos indigenas foram 
quase todas dizimadas na epoca da borracha.Então eu diria que nos precisaria~1 
mos ir ate esta epoca para ver se nesta epoca tinha,se a atração jesuitica 
permaneceu ela foi destruida na epoca da borracha. Então voces poderiam se/~i: 
perguntar,mas e essa tradição frabciscana?Me parece aqui que agente se porta 
num erro muito grande, essa tradição franciscana se apoia· numa imigração mas 
siça vinda do nordeste inclusive toda a religião que é praticada,as quais iiii 
voces estão dando exemplos,da Imaculada, de São Raimundo Donato,São Francisco 
do Carere, tudo isto é do nordeste,que inclusive~ misturado com indio,mas to 
da esta tradição que voces dizenm cantar em latin tudo isto é do nordeste. 

Não é nada de população indígena da Amazonia,é uma catequese muita aensa a 
feita no nordeste e com ume tradição muito forte do ceara~ 

Então este efeito da atividade missionaria me parece que~ o tipo'de po 
pulação da Amazonia,e de não ter. tido na area uma fixação e enraizamentm mais 
profundá.Agora eu pergunto assim, o que ficou em Belem do Para? O que ficou 
em Santarem?nestes· locais de fixação mais forte,ou a presença indigena foi 
totalmente varrida pela presença portuguesa,eu diria que agente deveria anali: 
sar por camadas. 
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Bom a sistema jesuitice de recrutamento de pessoal local,eu acha que ai não 
tem segredo neehum, o grande segreda~ a identificação com a problematica lo 
cal,em que vece passar para a sistema local,por exemplo se agente analisa a 
imigração italiana em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e o significado dai 
greja e da capela nas duas imigraçÕes,então eu tomo uma coisa Homogenea,o 
mesmo grupo etnico com as mesmas raizes religiosas, abordam dois lugares do 
Brasil.Então agente vai ter um grupo que chega em SãonPaulo e o mesmo grupo 
chega nm Rio Grande dm Sul.O grupo que chega no Rio G ande recebe terra,fazem 
se as linhas dividen-se ,parcela , então agente tem uma linha com as parcelas 
todas e cada linha recebe uma parcela de terra e passa a viver nesta terra i 
soladamente, se nos vermos as cronicas da implantação em Caxias e naquela zona 
toda então chega uma população que tra2uma tradição religiosa e o que eles 
fazem, as cronwcas da epoca nos mostram que o prapio corpo constroi a capelas 
sem ter padre nenhum.Então a cape~a nasce como a primeira obra coletiva de 
grupos isolados.Segundo eles arrumam um professor e alguem que tome conta da c 
capela.Esse professor faz a catequese das crianças ,Ha uma luta da comunidade 
de fazer sobreviver a tradição,eles são propietarioe da capela e da tradição 
e eles é que vão levar isto pra frénte, então ha um afã da colonia inte± ri 
nha de levar seus filhos para o sacerdocio ,e a explosão de vocações nesta 
colonias é fantastica.Mas é tambem uma religião que não esta contra o povo 
~ue não é propiedade de uma outra pessoa, que não é propiedade do papa, que 
e propiedade da comunidade.Inclusive ha brigas tremendas dez quinze anos de 
pois ,outro dia eu estava com o bispo de porto velho e ele diz que o primeiro 
padre que eu vi foi aos onze anos de idade, antes ele estudava com seu pai 
que era professor de todas as crianças de sua região.Então se percebe a reli 
gião assumida pelo propio povo., com sua dinamica propia • 

O mesmo italiano que chega em São Paulo,é um italiano que não recebe ter- 
, , .#!ti 1W , ,, 

ra,que e colocado numa fazenda de cafe,como colono,a religiao nao e dele e 
do fazendeiro,a capela da fazenda quem constroi é o fazebdeiro,ele não produz 
o contato com a religião, é o fazendeiro que paga o padre para ele ficar na ca 
sa dele.Evidentemente que esta religião não é dele, esta religião consagra um 
sistema de relações sociais onde ele esta oprimido,essa religião é utilizada 
por um outro, as festas não é do santo italiano que ele troxe da italia, ele 
tem de festejar o São João, o samto Antonio, que são santos portugueses da tra 
dição paulista,a festa do divino.Ora ele nunca viu isto na Italia,aqui ele é 
obrigado a entar numa outra religião que é dmminada por um outro ~rupo social 
então voce acha que o filho desse colono vai dizer vou ser padre?r o mesmo 
problema. La onde o jesuíta foi aliado do portu~ues ele não tinha o que espera 
o filho da terra vai se engajar numa coisa que e. contra ele'? Agora se eu tomo 
partido dele ai vai ser mais facil. Acho que o problema todo esta na adequação 
da igreja na estrutura maior. Que nem hoje, a igreja uma vez que toma o parti 
do do pobre,o que tem de leigo que quer trabalhar para a igreja ate de graça, 
de gente que vai dar seminario nas areas onde a coisa realmente é significatij 
va, éimpressionante. · 

Congregações femininas.No período todo da colonia,o que houve aqui foi o 
seguinte.Tem alguns conventos contemplativos que vem,por ex no Rio de Janeiro 
eml76D/70 chegam as Carmelitas,tem tambem os chamados recolhimentos, em Minas 
foi fundado o recolhimento das Macaubastentão eram moças e senhoras da socieda 
deque iam para estes recolhimentos e faziam obras de caridade .Outro movimento 
muito importamte que teve lugar no nordeste por ex o padre Ibiapina no seculo 
passado era as beatas,que eram grupos de moças em cada cidade, que sem voto 
sem nada •••. Primeiro foi uma casa de orfãos, elas ai aprendiam a arte de bor 
dar a que possibilitou o aparecimento de uma infinidade de bordadeiras num peí 
riodo de grande desemprego na região, e faziam tambem o trabalho de assisteniJ 
eia social e as vezes eesinavam ai pelo sertão. 

Quanto as congregações , no fim do seculo passado começam a chegar as con~ 
gregaçÕes francesas, italianas e dai pra frente eu tenho os dados todos e tra 
go quando formos estudar este período. O período que eu estou escrevendo a his 
tmria ~ de 1860 pra ca, 

No seculo passado não tinha ordens estrageirasaqui no Brasil a não ser d~ 
as: a congregação da missão ea congregação dos capuchinos que vieram para mis 
sionar os indiose que numca passou de 40 missionarias que entrou em 1843,o res 
to daseculo passado inteirinho, as ordens estavam nãos~, pela proibição de 
entrar os noviços,elas estavam em profunda decadencia e essa proibição faz par 
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te dumquadro muita mais geral de decadencia e perda de membros. Então quem 
sustentou a igreja no seculo passadp foi o clero secular e o brasileiro,clero 
mestiço em grande parte de negros,e nunca houve tanto padre no Brasil quanta 
neste período,. 

Bom a sistema jesuítico era paternalistico.Eu diria na verdade era, embo 
ra eles elegessem as chamados principais,nas aldeias, agente não pode negar 
que o controle da aldeia ficava na mão do jesuíta.Isso se verificou nas re- 
duções do paraguai,se verificou aqui tambem.Segundo lugar ja indo para outra 

questão,se eles romperam com a sistema? r evidente que· era impossível uma rup 
tura com a sistema,o jesuíta não.é só expulso por causa da atividade evangeli 
zadora dele, o jesuíta é expulso por uma serie de razões muito mais serias, 
inclusive a mudança da ideologia do governo portugues que passa a ser ilumi~/ 
nista, liberal e ha na europa toda uma campanha contra os jesuitas, não é so 
um problema daqui ,e a o conflito de desobediencia política por parte das je- 
suítas nos casos das reduções.Isso foi o estopim mais farte,tanta para Espa 

nha quanto para Portugual para expulsar os jesuítas.O conflito pela bacia da 
Prata,dois grandes pomtos estrategicos da política portuguesa ~quina Ameri 

ca da Sul é o controle das duas grandes entradas do continemte , isto é quem 
controla essa boca daqui,controla essa grandà margem do contin·emte. 

Aqui em baixo os portugueses fizeram o que7 eles fizeram em frente de 
Buenos Aires uma colonia militar que era a colonia de Sacramento, foi destruí 
da e reconstruida varias vezes, sendo um espinho para os espanhois,estes con 
trolavam a margem de ca e eles a margem de la,e uma ameaça evidentemente que 
daqui estendessem o controle para dentro. Então no tratado de madri se fez 

o seguinte, os espanhois disseram:voces entregam pra gente a colonia de Sa 
cramento,que era um grande espinho e em troca nos entregamos a vocees os 
Sete povos das missões. Aqui dentro da atual Rio Grande do Sul estava São 

Miguel,Santo Angelo e as outras missões jesuíticas.Os reia assinam o tratado 
e a resposta dos jesuítas é que eles não sairiam,eles tanto desobedecem ao. 
Rei da Espanha eles armam as missões ,e é formado um exercito comum luso 
espanhol para atacar as missões. Então aqui a todo um problema de ddesobedi 
encia civil e política e não somente um problema de linha de evangelização. 

Se voces perguntam se eles se idependeram,é difícil pois ele era conselhe 
roda rei,e foi mandado exilado pr~,,Maranhão como provimcial do Maranhão. 

Vieira vai pressionar e conseguir da coroa leis que favoreçam o indio 
e por isto vai ser perseguido e expulso do Maranhão pelas co&onos. Eles queri 
am dizer ao rei que a melhor política para a região era a política dos in 
dios,de aliança com os indios que eram os melhores guardiães da fronteira. 

Eles nunca deixaram de aliar a religião a política, mas eles propunham uma 
outra política e tambem uma outra catequese que favorecesse o índio. { de 
carater ambíguo, pois eles estão a serviço da coroa,so que tentam aafirmar 
o poder real pela aliança com o indio,não fugindo a contradi~ão do sistema 
colonial.Um dos modos dos jesuitas dizerem que iriam fazer missões entre os 
inamms mais independente,era de não depender do finamciamente real para fa 
zer esse trabalho.Foi um grande debat5 entre os jesuítas para ver como que 
eles podiam se livrar do financiamento real ,para terem força para exigir as 
coisas. 

Agente tem de ter recursos propias.Paraisto é nesessario que nas fassa 
mos alguma atividade que nos traga renda,ent~o eles partem para a produção 
de açucar nas fazendas jesuítas. Agora como produzir açucar sem mão de abra? 
Então as jesuítas passam a ser grandes propietarios de escravos negros, então 
para salvar os indwos eles vão se utilizar do trabalho escravo,entrando na 

dinamica do sistema." · 
~Beta 

11 ••• usando dos mesmos processos de cativeiro usado pelos seculares,os pa~i 
dres julgavam acrescentar os seus vencimentes,ao passo que os pequenos colono 
minguavam ate a extrema decadencia. 
As missões enriqueciam portanto e i~ a das jesuítas sobrepujavam a tdas em 

valor e em numero de propiedades.Nesta epoca a capitania do Para contava com 
nove fazebdas rurais,no Maranhão seis de criação de gado e sete outros esta 
belecimentos agricolas. Dai tiravam os produtos:farinha, algodão, açuca e ca 
cau,as fazendas se abasteciam do· peixe.Utilizavam as riquezas das florestas 
cortando madeira e fabricandm embarcações. 

As aldeias de índios mansos no Amazonas eram mais de 60. 



~Beosso 
" e chegou a ter mais de 150 jesuítas engajados nesta regi;o do 

Maranhão e Amazonas,não houve nenhuma outra ordem que laçasse tanta gente 
nesta reg!ao,e ~videntemente que a base de sustentação eram as aldeias. 1 
Muitas trabalharam,em economia de subsistencia,mas outras foram explora-'. 

das,em produção para exportação. Eu não disse em momento algum que eles es 
tavam fora do sistema colonial.Eu posso citar uma passagem tipica:Eu con-. 
versei com o Beta sobreo Vieira como defensor a pau e fogo dos indios em 
face da não escravização do índio pelo colono, acontece que um dos jesuitai 
cansultano caso de comciencia,haviam muitos quilombos na epoca,escravos · 
fugidos,então esses jesuitas da província da Maranhão,escreve ao rei para 
saber o que ele faz~a.Se ele devia missionar nestes quilombos,fazer a de-~ 
sobriga, batizar e celebrar casamentas.Evidentemente estava-se em guerra 
com os quilombos, O rei de portugual responde que si~,~ii Vieira que era 
o chefe dessa missão diz que ele não deve ir e explica,que se voce vai 
voce legitima o que os negros fizeram ,pai~ eles estavam excomungados por 
terem se rebelado contra os seus senhores. Então era aplicado a sanção 
religiosa por uma tentativa de ri!!ijli~i/ libertação. Eles so podem rece 
ber de volta a religião se eles voltam para a fazenda. 

So que os colonos pobres do Maranhão diziam a mesma coisa, sem 
não da para fazer a colonização do Maranhão. 

O sistema colonial leva fatalmente a escravização. 
BETO 

1 

índio· 1 

1 

"Talvez essa seja a deixa para nos respon~ermos uma putra questão levan 
tada.Se houve contradição na sua exposição entre os jesuítas que amansavam 
os índios serviam aos interesses do sistema e depois foram expulsos.Se is 
to não~ uma contradição na. sua &~~~sisei~§ exposição. 

Eu acho que é uma contradição na realidade,eu acho que na exposição 
agente levantou uma falsa contradição entre o discurso apenas. { uma con- i 
tradição da propia realidade.As funções das missões eram situações contra-! 
ditorias,Ela esta acentada em uma posição ; 

Então ha urna pressão constante em cima do trabalho mi~sionario, de um 1 
lado a propia linha deste trabalho ,ao lado disso a·questao deste trabalhai 
em função dos colonoa,Por que os jesuítas foram expulsos?Ai é uma outra : 
questão,missão estado expansão etc e o propietario de terra ela é constan 
te. 
~eosso 

"é uma coisa internacional,eudissa asmim que Vieira teria sido expulso 
a pedradas, ta certo,tomou uma atitude tão violenta.contra a escravização 
do índio no Maranhão,que os moradores não aceitaram.Em 68 ele e todos os 
jesuítas são expulsos do maranhão.Na contradição e na corda bamba que eles 
foram,de certa maneira wma hora Vieira ficou totalmente isolado,e foi afas, 
tado como foram afastados todos missionarias que se opuseram a escravmza 
ção do índio e do negro. 

Se a catequese respeita os valores culturais? Olha eu diria sim,que o 
mais profundo do valor cultural é a vis;o de mundo das pessoas, são os 
mitos de uma sociedade que interpretam a visão de mundo,e dão força para 
a pessoa viver,são a utopia de um grupo social,não só sua descrição do 

passado mas a sua utopia.Dsmissionariosse atacaram radicalmente a isto. 
E o grande adversaria do missionaria. foi o~!' paj~ •••• 

FIM DA FITA HI 
------------------------------------------------------------------.----- 
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LADO IL 
JDSE dscAR BEOSSD - historia da igreja ( ~ont) 

Beosso 
"como a maioria dos participantes daqui tem um trabalho junto aos in 

dios,e que neste trabalho eles sentem muitas vezes o peso da legislação 
indígena, o peso do orgão de controle que~ a FUNAI, eu acho que seria impJ 
tante agente olhar um pouqwinho o problema -da legislaçãa do índio aqui no 
Brasil,qual foi a tradição da legislação sobre o índio. E essa tradição se 1 
pre oscilou entre a tentativa de proteger o índio, isolar o índio e a tenta' 
tiva de integrar o índio as vezes brutalmente.Segundo lugar em toda legisla~ 
ção passada nunca se atinge o patamar de restituir ao índio, a sua inteira· 
liberdade,porque ha um limite nesta legislação.E esse interesse~ que o in-: 
dia sirva aos objetivos do colono. 

Na melhor legislaç;o que pcrde haver tido sempre fico~ esta brecha,esse· 
~nmãdimmrnmronda ie§ismegãm apsoµâmdssve~sos~mteiãesetrsmeemas~marcotmmiât, : 
~ o limite onde de certo modo eles possam ser apropiados ao sistema coloni 
al.Então dentro da legislação nos vamos ver oscilações tremendas, na ten~a-· 
tiva de fazer a indio sobreviver e existir,ate o extremo de fazer leis que1 

decretem guerra aos indios. 
Eu vou tomar essa legislação porque me parece que ele ilumina a legisla 

ção atual.Ha varias regimentos de missões que foram feitos e tem alguns que 
se~am a copia da pratica das missões atuais, é interessante que de muito 
que se faz hoje dentro das missões praticamente da a impressão que se se 
gue o regimento de Pombal, que foi o regimento mais anti-missão e que na 
pratica dessas missões de hoje agente analisa e quase que se segue am peda 
letra. 

A primeira legislação que agente tem,ela esta contida na propio re~ula 
menta do Brasil em capitanias ~ereditarias.Isso ~ de 153lquando o pais e . 
dividido em varias capwtanias entregue a um nobre, a uma pessoa de posses 
e ele tem todos os direitos dentro dessa capitania. E quando fala dos índio 
essa legislação ja tem tem reàlmente um carater desfavoravelaos iniios, po 
is ela diz-o seguinte, que o senhor da capitania hereditaria tem o direito 
de cativar os gentios pa~a o seu sarviço e dos navios,e mais ainda obter 
lucro dos gentios,isto é manda-los vender em Lisboa ate um certo numero por 
ano livres de cisa ,isto é não vai recair no imposto. 

A legislação posterior é quando vem o governo geral para o Brasil em 
1548 com Tome de Souza e os jesuitas,então o proposito neste memento é 
de evitar os problemas que hove com a capitania. Quais foram esses proble 
mas?Primeiro essa tatal discriminação de poder por parte do senhor da capi 
tania,segun~o não havia um governo que resolvesse os proble~as destas capi 
tanias,um invadia as terras do outro , tinha o direito de asilo, então quem 
cometia um crime na capitania era so fugir para a outra, varias problemas 
deste nivel, mas tambem o problema indigena.É a primeira vez que a gover~o 
de Lisboa diz ser impossível eles ocuparem a terra sem resolver o problema 
do indio,então essa legislação é voltada para o problema da catequese, e oe 
jesuítas ja vem com esse intuito • 

Entre outras recomendações trazia o governador a de tratar bem dos in~ 
dios,eles vinham ficar na terra e tinham o propositw de tratar bem dos 
indios,castigando os delinquentes que lhes fizessem dano,entãa ja tem toda 
uma preocupação de voltar-se contra o colono. Por que diz o regimemto que 
o principal fim de povoar o Brasil'~ reduzir o indio a fe catolica, isso 
ja é influencia dos jesuítas que vem para a catequese, e convem atrailos 
a paz para o fim da propagação da fe, mas ai vem um segundo ponto que au 
mente a povoação e comercia.Agora ele proíbe fazer guerra,prenderi o gentic 
em terra ou mar,ainda que eles estiv8ssem em pede guerra,a não ser com 
licença do governador geral, então aqui se tira aquele arbítrio que qual 
quer um podia declarar guerra ao índio ,agora era preciso uma licença do 
governador,isso não vai ser respeitado. 
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Mas era sob pena de perda de toda fazenda ,de toda posse de quem fizer 
guerra ao indio,e sob pena de morte tambem.Foram uma das leis mais severas 
que nos tivemos no caso de se fazer guerra ao indio , essa de 154B. 

Agora ele diz o seguinte, cita o regimento ,que era de costume assaltar 
e golpear os gentios de paz, era o indio maeso,por diversos modos, atrain 
do-o de forma enganosa e indo depois vende-los ate aos seus inimigos,domde 
se fazia levantarem eles e fazerem guerra aos cristãos , diziam eles que ii 
era essa a principal causa das desordens. que tinham havido.Era questão 
de segurança nacional. Agora o regimenta na finalzinha abre a brecha que 
todos asleis contra o indio abrem. Eu vou ler:" o regimento recomendava 
que se fizesse a guerra aos que se mostrassem inimigos,destruindolhes as 
aldeias e po.voaçÕes, marcando e cativando e executando nas propias aldeias 
alguns chefes que pudesse aprisionar,enquanto negocia.se as pazes. 

Quanto aos amigos autorizava a concessão de terras e aldeiamentos,então 
as terras não pertencem ao indio, exigindo que os convertidos se estabele 
cessem junto as povoações, é aquele problema todo do aldeiamento se estabe 
cer junto das povoações. E a razão que se da é que com o trato doscristãos 
mais facilmente se hão de policiar melhor. 

A legislação seguinte é a de Mem de S~ em 1570,quando ele foi governa 
dor geral. Essa legislação fez grandes concessões aos colonos, em prin 
cipio deve-se garantir a liberdade dos indios,e ai se faz as exeçÕes. Po 
de-se cativar o indigena naqueles casos em que foram aprisionados em guer 
ras-justas feita com licença regia ou do governador.Então a justiça da guer 
ra agora é aquela que é feita sob licença. Segundo lugar tambem pode-se 
cativar o indígena que costumam saltear os colonos e os outros índios para 
os devorar. Tai as duas exeçÕes abertas • 

Agora houve grande pressão em 1608/10 em favor dos índios dentro da 
colonia. E dessa data que agente tem a melhor lei a respeito dos indios. 

Que diz o seguinte, é a lei de 30 de julho de 1609,a primeira parte da t 
lei diz o seguinte, para se atalharem os grandes eexcessos que podera ha 
ver se o cativeiro em algum casose permitir~ se nos abrirmos alguma excesi 
são,so da excessos, para talhar,e para de todo se cerrar a porta disso,de 
clara-se todos os gentios daquela terra do Brasil serem livres,conforme o, 
direito de seu nascimen~o.Então sem restrição nenhuma. 

Assim aqueles que forem batizados e foram reduzidos a fe catolica, co 
mo ainda os que vierem como gentios. Então não ha nenhuma excessão.E as pesl 
soas que deles se servirem nas suas fazendas pagarãm o seu trabalho, assim: 
como são obrigados a pagar o serviço das pessoas livres que para ele trabati 
lham, podendo outrosim os gentios com sua liberdade e segurança construir 
sua fazenda e propiedade morar e com~rciar com os moradores das capitania: 
Essa foi a melhor ~ei que existiu e foi revogada dois anos depois. 

Foi o tempo de uma caravela ir e voltar e começa as reclamações de todas 
as camaras de São Paulo,Paraiba. As camaras enviami ao rei uma comissão 
para pedir auxilio aos colonos que estavam numa situação terrível, que a 
necessidade fazia Rremente a escravização do indio. 

Em 1611 a lei; modificada.O primeiro ponto da lei onde os indios são 
considerados livres não foi modificado,mas no ponto segunda todavia era 
reputado o cativeiro quando forem aprisionados em guerras justas e quan 
do resgatados em cativeiro de outras tribos. Restabelecendo a total liberda1 
de para se cativar o indio.A legislação seguinte é provocada por uma bula 
do ~a~a~~~~ Urbano 8º e que foi aceitada no reina e que aqui no Brasil deu 
maior porte, esta bula~ de 1639, que manda publicar a bula do papa Pat.llo 
111,ela é um grande equivoco • É a bula chamada sublimos deus,ào de um se 
culo antes del537,essa bula diz o seguinte: ~ a primeira carta de Roma es 
crita para America Latina,paras Indias ocidentais, nesta bula dizia que 
tanto na Espanha quanta em Portugual, pelas presentes letras decretamos e d1 
declaramms com nossa autoridade apostolica que os referidos índios coma os 
demais povos, que daqui por diante venham ao conhecimento dos cristãos, 
embora se encontrem fora da fede Eristo são dotados de liberdade e não 

devem ser privados dela,nem do domínio de suas coisas e ainda mais que po- 



dem usar,possuir e gozar dessa liberdade e desse dominio, nem devem ser 
reduzidos à escravidão, por que; nulo e de nenhum valor tudo que se fizer 
em qualquer tempo de outra forma.Então eu explico.Essa bula nasceu de vari 
as pressões aqui da A. L. inclusive lascasas e depois jesuitas da America 
espanhmla que pedem que Roma se pronuncie em favor da liberdade dos indios. 
E eles conseguem junto a Carlos V que ·o conselho do Rei acabe votando uma 
lei neste sentido, então Carlos V vota uma lei em favor da liberdade. 

Enquanto isto chega a noticia em Roma,ai o Papa diz que se o impe:ador 
esta querendo eu vou fazer uma bula.Entretanto aconteceu a mesma coisa com# 
a lei de 1609,tanta reclamação da colonia e o rei revogou a lei,e o papa nao 
estava sabendo disso soltou a enciqlica,e o rei Carlos V proibe a saida dest 
enciqlica. 

No Brasil um seculo depois , por uma bula de Urbano Vlll ,essa carta de 
Paulo 111 foi publicada,incorrendo na excomunhão aqueles que cativassem o 
indio.D povo e acamara do Rio de Janeiro se opuseram a execussão da bula. 
Não obstante a proteção do governador Salvador 'Correa de Sa aos jesuítas 
foram esses constrangidos.a quaisquer direitos que da bula pudessem vir, e 
~ nesta epoca que eles vão ser expulsos de um monte de lugares daqui do 
Erasil por causa desta bula,quando eles estavam fortes com urna bula do Papa 
para exigir dos colonos a não esc~avização, aqui em são Paulo eles vão ser e 
expulsos i no dia seguinte,so puderam voltar treze anos depois mediante a~~ 
assinatura do contrato que os comprometiaNa não interfsrir nos assuntos tem~ 
porais.Tambem eles trabalharam bo Maranhao e no Para e tiveram de fazer 
acordas para continuar trabalhando. 

O novo governador do Maranhão ,Baltazar de Souza Pereira,o novo gover 
nador do Para Inacio Barretovieram com alvara reais e com instruções espei 
ciais para fazer um acordo com os jesuítas e obrigar o reitor dos jesuítas 
João de Souto Maio a declarar solenimente que os padres se limitariam ao 

espiritual quanto aos indios ,seria a condição excencial para a sua permanen 
eia na capitania,o mesmo acordo teve de ser feito em são Paulo. 

Ai se definiu a situação em que os jesuítas não poderiam mais inter 
vir na não escravização do.índio e permanecer na parte espiritual da popu- 
lação indígena. . 

A legislação seguinte~ um regulamento das missões de 1686.Esse regi 
mento temta de novo ir de encontro a escravização do indio para elimina-la, 
por que ela tinha se generalizado completamente. Esse regimento é de novo 
uma tentativa de controlar os abusos qµe foram tantos,quarenta anos da 
discussão de 1640, se tenta um regimento para salvar o índio.Primeira coisa 
que se diz~ que os padres pudessem tornar ao Maranhão e ao Para, eles §f~ij 
tinham sido expulsos em 1661, eles conseguem em Lisboa, isto é a primei 
ra parte dm regimento das missÕes,a sua volta ao Maranhão e Para.Segundo 
que eles, os jesuítas teriam o governo não soda parte espifitual que 
dantes ja tinham, mas tambem nas questões temporais e políticos das aldeias 
de sua administração,como igualmente se concebia aos padres de Santa Antonio 
relativamente as suas .Que haveria dois procuradores de indios um em Belem e 
outro em São Luiz, aos quais se dariam alguns índios para o seu serviço. 
Quarto,que seriam eleitos pelo governador sob propostas do superior que se 

lhes dêria regimento.Esses procuradores de índios seriam dois jesuítas. 
Quinto, que nas aldeias so poderiam morar os índios e suas familias,ou seja 
segregação .E quem fosse morar na aldeia seria castigado com açoites e degre 
do para Angola.Sexto, que nimguem poderia ir as aldeias para buscar índios 
para seu serviço.E a resto da legislação toda se segue em favor do indio. 

So tem uma excessão,que é o seguinte que emtodo caso se devería dar índios 
aos moradores, isso nunca se abriu,embora eles tivessem de pagar salario, o 
decimo oitavo diz o seguinte: que a repartição dos índios entre os morado 
res seria feita pelo governador em sua falta pelo capitão marcam a assisten 
cia de duas pessoas eleitas pela camara,do superior das missões e do paroco 
das aldeias,sem que nelas fossem contemplados o governadore tais pessoas, 
quer dizer os que faziam a distribuição de índios não podia ter indios para 
si.Expedir a permissão aos moradores para ir a aldeia e receber o seu qui 
nhão.Que algumas índias podiam ser repartidas entre os senhores para fazer 
a farinha 9uando fosse tempo apropiado. Então a unica brecha ~ue se abre nes 
regimento e de ter de fornecer mão de obra,embara assalariada. · 
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DADO 2: CONT; his~oria da igreja na Amazonia 

-- BEOSSO 
"••• que~ o inverso ,eu. diria , desse daqui. Se agente tentar entender 

esse regimento agente vai ver que nesta epoca o liberalismo esta em ascen 
são,ele falava da liberdade do Homem,ainda que em termos abstratos, mas 
foi uma conquista importamte da humanidade na epoca massÓ que com efeitos 
desastrosos,por que falar de liberdade para um grupo social que esta muito 
poderoso, agente esta na epoca do inicio da revolução industrial,onde a li 
berdade foi a de contratar as pessoas para as fabricas a dez ou quinze ho 
ras de trabalho por dia,então o liberalismo era importante para a destrui 
ção das antigas normas de servidão e das legislações medievais,mas por ou 
tro lado ele abriu caminho para uma exploração desenfreada tambem,com a ín 
dio vai acontecer a mesma coisa.{ um regulamento belíssimo no sentido de 
afirmar o direito de cidadania do indio,mas dai pra frente foi uma fest~ 
parai os colonos por que eles podiam pegar o índio.Eles tinham de pagar um 
salario e nunca pagavam e não tinha mais contrale.Então eu vou ler o regula 
menta e seus pontos principais. 

l um alvara de 1~ de maio de 1758 e depois uma carta regia de 18 de ou 
tubro de 58.Aqui não ~ mais o conselho das missões mas sim um diretoria de 
indios,então a primeira coisa~ a seguinte:"que atenda a lastimosa rudez 
ignorante que ate então tinha sido a forma de educar os indios,enquanto não 
tiverem capacidade de se governarem haveria um diretor nomeado pelo gover 
nador,o qual deveria regula~ que pelo mesmo se dispunha.E competindo o go 
verno nas vilas aos juizes e nas aldeias independentes delas os respecti\.S 
principais,o diretor não teria em caso algum a autoridade coativa,então o 
diretor não podia punir o indio,ele tinha de levar ao juiz na ~tdél~~ Vila. 

O dieetor não tinha o dire~to de punir o indio, ele era cidadão e tinha 
de ser julgado pelo tribunal da cidade,evitando assim o total arbftrio do 
diretor.Nesta epoca existiam na Amazonia t~es comarcas,a de Belen a de San 
tarém e a comarca de capitania de São Jose do rio Negro, que era em Manaus 

O india podia recorrer a estas tres comarcas da epoca,em todo caso ja 
era uma descentralizaçãa de poder das mãos do diretor. 

Coicide com a expulsão dos jesuítas das aldeias , então eles tiram o 
jesuita de la.e instalam a presença laica nas aldeias,~ uma substituição da 
presença do missionaria pela presemça do estado. 

Então porque que ele não podia fazer isto,para que o horror do castigo 
não afugentasse o índio da população. Seria de responsabilidade dos direto 
res a catequese e civilização dos mesmos conforme as intenções da coroa. 
E quanto ao espiritual ficava a atenção do prelado respectivo, então~, 
bispo que tem de ~ornar conta e não mais o missionaria ,~ uma tentativa de 
ligar a vida religiso no Brasil aos bispos e não mais às ordens religiosaso 
Por que a bispo era nomeado pelo Rei e etc. 

Quanto a civilização ,aqui é que é bem interessante donde eu digo que 
nos seguimos ao peda letra o regimento de Pombal,e daqui pra diante a pa 
vra chave para nos entendermos o problema do indio .Na primeira epoca o ín 
dio é pagão, o gentio,e sechama o conjunto dos índios de gentividade , e 
o objetivo principal é transformar o pagão pelo batismo em catolico. 

A partir de Pombal,o problema principal não é transformar o índio em ca. 
tolica mas a palavra chave é civilizar,me parece que ainda é a palavra cha· 
ve,agente lembra o trabalho do Salezianos e ve que o papel era de civili§. 
zar. E como~ que se vai civilizar,a primeira coisa e dar escola para o in~ 
dio,então a civilização pelos meios temporais cuidariam de ensinar a língua 
portuguesa,ora nos regimentos anteriores ela deveriam se ater a língua do 
indio,esse foi todo o impulso da catequese ,agente passava para o lado do 
indio,e agora o indio; obrigado a falar a língua do civilizado, banindo-os 
da ignorancia perniciosa dela , a língua partuguesa.E então se criariam es 
colas para um e outro set,onde lhes ensinariam a doutrina crist~,e teriam 
mestres pagos pelo pai dos índios. Eles são cidadãos e tem de pagar ou em 
dinheiro ou em bens. 

Proibiam de chamar os índios de Negros,pela comparação insultosa com 
os escravos vindos da costa da âfrica, para que não se confundisem como 
possíveis escravos urbanos como se pensava. Que os índios tomassem sobren~j, 
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me portugueses§ , então o i~dio não pode ter um nome indigena e sim_um nod 
me portugues,catolico ,para evitar confusão,se ele~ civilizado ou nao. 

Que se lhes aconselhassem a construirem casas a semelhança da dos portu 
gueses,para que não vivessem todos na promiscuidade.Que conseguissem que os 
indios deixassem de andar nus,persuadilos ao trabalho para se vestirem. 

Agora uma outra coisa que eu tinha comentado~ que o indio era considera 
do vagabundo e ocioso,então para evitar a sua ociosidade que os diretores 
devem cuidar para que eles virem lavradores,que eles façam culturas de m 
mandioca pra farinha, feijão,milho e arraz e outras generos alimenticios, 
assim como algodão e tabaco que são generes de profundo valor comercial. 

Então que eles ao mesmo tempo cultivem os generes que abasteçam as 
povoações portuguesas,ja que eles não faziam isso.Afim de que fosse abemçoa 
do o trabalho do indio, que eles pagassem o dizimo,isto ~ a decima parte de 
sua prdução e dos bens adiquiridos .• O dizimo era um imposto que era recolhi 
da pelo governo e o que voltava para a igreja eram as redizimas. Era uma lo 
gica terrível a dos diretorias que-ao considerar o indio cidadão jogava ~s 
suas costas todas as obrigações que os cidadãos tinham para com o governo • 

Agora os di~etores de aldeias teriam uma sexta parte da produção dos in 
dias.Depois ele diz que o comercio~ uma das coisas que faz a nação mais fe 
liz,agente esta na epoca mercantil e Pombal esta organmzando a grande campa 
nhia de comercio de Grão Para,ele defende a tese que a unica salvação para 
o .estado do maranhão e Grão Para~ o comercio e ele vai inssistir que os in 
dios aumentem o comercio ja que este; o elemento fundamental para prosperi 
dade do estado,sendo papel do diretor não soo incentivo a produção mais tam 
bem a regulamentação de seus preços. O indio comercia e o dinheiro deve fi 
car com o diretor. Que o diretor provocasse o indio a comerciar nas cidades 
Que promovessem o comercio no sertãocom a maior prodwtividade na coleta das 

drogas e outros generos que oferecem. 
Que devendo os indios como parte integrante do corpo social como cidadão. 

concorrer para sua conservação e sendo a distribuição deles pelos moradores 
de utilidade vital para as lavouras,fabricas,serviços e comercio com vanta 
gens reciprocas para uns e· outros,os diretores cuidasseem para que os prin 
cipais não faltassem com os indios e com oos moradores,ainda que em detrime1 
to da maior atividade dos mesmos indios.No fim exatamente o problema basico 
de falta de mão de obra na Amazonia,então os chefes (diretores) devem entre 
gar os indios aos colonos ainda que isto traga problemas para a aldeia. 

Eles tem de pagar salario ao indio,s~ que a salario tem de ser paga do 
seguinte modo:um terço se da ao indio,dois terços ele retem no trabalho 
como garantia ,a não ser que fosse ele que fizesse o índio fugir,entãoeme ti. 
nha que pagar. 

Então neste contxto o diretor~ nomeado tutor dos indios. O proposito 
de todo processo aparece no fim do regulamento,que; acabar com a gentilismo 
propagação do evangelio, civilização dos indigenas, bem comum dos vassalos §e 
b&~§&ó~Õ~ avanço da agricultura,introdução do comercio e estabelecimento to 
tal do estado. 

Depois deste regulamento, a conclusão desse regulamento; que foi a coi~ 
sa mais desastrosa possível.Os desgraçados indios que viviam nominalmente li 
vres,na pratica dependiam totalmente de seus diretores,e iiii§ estes não se 
contentando com a sexta parte passaram a roubar toda produção e chegavam ao 
cumulo de proibir os padres de ensinar os indios na língua deles.Di§ii§~~ié4 

O problema da guerra aos indios quando vem a familia rea~ para ca imedi 
atamente quem chega de portugual aquileva aquele espanto de chegar numa ter- , . , 
ra aonde nem todo mundo e portugues, tem gente que e outra coisa, de outra 
raça ,e sente um terrivel sentimento de insegurança.Então quase de imediato 
Foi declarada guerra aos indios,para limpar a area toda em que o~ portugueses 
estavam, sobretudo no vale do paraibana ligação são Paulo e Rio,toda essa a 
rea de Taubate pra frente era uma area perigosa,que estava cheia de índios, 
e a região de Minas Gerais que era a provincia mais rica da epoca e os cami& 

nhos para la.Em janeiro de 1808 chega a familia real,em maio ja tem uma carta 
regia destinada ao governador da capitania de Minas que dizia o seguinte: 
"desde o momento em que receberdes esta minha carta regia deveis considerar 
~~n~Õê eaom~n~~~~~s antropofagos uma gu~rra_ofensiva que so terminará no dia 

as suas casas e habitaçoes e de os capacitar de minhas 
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reais armas de maneira tal que movidos pelo temor as mesmas peçam a paz 
sujeitando-se ao julgo das mesmas.Prometendo viver em sociedade e possam vi: 
a serem vassalos uteis.Que sejam considerados prisioneiros de guerra todos 
os botocudos,que se tomarem em armas na mão em qualquer acaso,e quem sejam 
levados ao respectivo comandadte por dez anos e todo o mais tempo que durar 
sua ferocidade.Esta~ a chamada guerra ~os barbaras.Em novembro de 1808 co 
meça a guerra tambem na canitania de são Paulo. Aqui a coisa era diferente 
pois qualquer morador que capturasse um índio podia servir-se dele por quin; 
ze anos,agora como~ que se começava a contar estes quinze anos.Ao mesmo CD· 

mandante escreve-se um a outra carta regia em 180 9 : 11 ordenareis que quan- · 
do seja obrigado a declarar guerra aos indios,então proceda e deixe fazer 
proceder o resgate de prisionemros de guerra pelas bandeiras,que ele primei 
ro autorizar a entrar nos campos,pois sem esta permissão nenhuma bandeira 
podera entrar,bem entendido ,que esta prisão e cativeiro so durará quinze 
anos,contados desde o dia em forem batizados,desse ato religioso que se fa 
ra pela primeira freguesia que se vai passar.D batismo; registro de escra. 
vidão.Nos declaramos tambem que o propietario do cativeLro do tndio dever~ 
guardar a documentação para poder provar· quanto tempo durarão seu cativeiro, 

Agente tem de entender entoo problema da pratica batismal aqui no Bra§~ 
sil, ••• sera pratmcada na freguesia que passarem ,se lhes sara certrudão ' 
no qual constará isso mesmoexc~tuando aqueles prisioneiros homens e mulheil 
res de idade inferior a quatorze anos, na qual acontagem do periodo de cati 
veiro so se fara a partir dos quinze êflãM anos. 

A ultima coisa que eu queria colocar a respeitm,é o reg~lamento das 
missões de 1848.Realmente a catequese indígena foi feita §§6 em 'grande volu 
me pelos jesuitas,eu ja falei que nas outras ordens e congrêgaçÕes isso foi 
muito mais explorados.Era a pastoral da visita. 1758/59 da epoca que chegot 
a carta· ,dai pra frente não havia mais uma catequese dos indios,mas o que SE 

fez foi guerra aberta,essa legislação so foi levantada em 1831,pelo regente 
lêijÓ __ ; &' legislação em varias pontas declarou a liberdade dos escravos e dos 
índios embora isso não tenha sido posto em pratica mas foi uma lei que teve 
um efeito muito importanje depois na epoca da abolição da escravatura,entãc 
o Feijó mandou suspender essa situação de guerra ams índios declarar de nc 
voos índios livres,ai o governo viu que não yinha jeito eles tinham de faze 
alguma cpisa pelos indios,aqueles diretores de missão tinham sido retirados 
em 1798,quer dizer que aquele regulamento de Pombal durou uns 30 anos,ai ve 
io uma carta regia que o suspendeu, mas em seu lugar não veio nada,o que ve 
io foi guerra aos índios.Então nessa epoca que se fex essa lei de liberdade 
pelos in d.i.o-s , o problema ficou como estava ninguem se o capava do in dia não 
tinha mais missionaria, não tinha mais diretor de missão nem coisa algum a 
neste mesmo momento as ordens e congregass;es ~qui do Brasil estavam em pre 
funda decadencia,isso muitp antes da proibiç;o de 1850, os franciscanos em 
1750 tinham mais de 750 fradesja em 1830 isso ja era reduzida aos 300, eles 
perderam mais de 400 neste perioda de 80 anos.Com todas as ordens havia um d 
decliniop 

FIM DA FITA 20 
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Beosso: N 

" os capuchinos sio mandados vir em 1843,eles chegam em 44,entao tem . . . , , 
de se fazer um regimento.Esse regimenta e feito, e e bem interessante ~ar 
que ,primeiro ele não esta submisso ao Ministerio da Justiça ao qual a igre 
ja estava submissa,esse regimento estava sob os cuidados do ministerio da_ 
agricultura.Por que7 porque a intenção era a de fazer dos indios,populaçoes 
agrícolas.Então os diretores de missão capuchinos estão submissos ao minis 
teria da agricultura e recebem dinheiro deste orgão e não do ministerio da 
Justiça.O problema d~s escolas agrícolas. 

Esse regimento e muito importante, e eu vou ler alguns topicos dele, 
porque marca a tradição do estado brasileiro em relação ao problema indíge 
na.As ideias capitais do regimento são as seguintes: primeiro a conversão 
do índio ao cristianismo ,sendo sua educação religiosa a cargo dos missio 
narios.Segundo,sua instrução primaria que seria efetuada pelos mesmo~. Ter 
ceiro, a proibição expressa de utilização de violeneia na atração e aldeia 
mento dos índios e na sua educação re1igiosa. Quarto, instrução dos índios n~ 
nas artes mecanicas, segunda suas propençÕes,camovendo-se para este efeito 
o estabelecimento de oficinas nas aldeias.Quinta, mais especificamente seu 

aproveitamento nas culturas ou lavouras.Sexta,demarcação das areas das aldej 
as e os distritos de terras pertencentes ao indio. Setimo,proteção aos índio~ 
quer suas pessoas e liberdades, querem seus contratos,querem seus serviços e 
suas terras. 

Então se passa da ligislação pombalina onde o índio~ cidadão,livre,para 
a situação de tutelado. 

Oitava, proibição de serem dados a seviços particulares.Não se pode alugar 
o serviço do índio para fora.Nomo ,os missionarias devem procurar a atração 
e aldeiamento de indios selvagens.Decimo,proibição de circulação de pessoas 
estranhas para comerciarem nas alaeias.De nova a preocupação de isolar o in 
dio.Decimo primeiro,promover os casamentos dos índios entre si e não com pes 
soas de outra raça.Decimo segundo,fazer expulsar das aldeias de para alem de 
5 leguasfas pessoas de carater richoso,de maus costumes etc •• Proibição de 
deixa-los em exercícios de guerra.Decimo quinto garantir os jornais e sala 
rios dos índios quando chamados ao serviço publico.Decimo sexto,auxilio e 
proteção das aldeias quando fosse necessario. 

Soque os índios tem obrigaç;es,e estas são: serviço publicp quando convo 
cado mediante salario,o particular não pode mais empregar o indio mais o go 
verno pode.Serviço na aldeia se o chefe ou padre impor,mediante salario.Pri 
sio correcional e alistamento militar. 

Esses são os regimentos,oque se pode concluir~ que a coisa melhorou um 
pouco nas areas onde o missionaria foi,mas como ja disse houveram centenas 
e centenas de aldeias dos capuchinos que duraram 2 ou 3 anos apenas 
-~( plenario) Por que elas acabaram? 

Beosso 
"Começavam nas areas de expansão,ai foi na zona de Teofi1o Otoni,então 

foi aldear o indio para limpar a area para os colonos.Na epoca deu uma~ epi 
demia de sarampo e morrem quase toda a aldeia,depois eles começaram a trazer 
outro indio,os ~osich~s,que eram ferozes,causando guerra dentro da aldeia, 
outra coisa foram os Pajes que reuniam tropas no mato para atacar a aldeia 
Depois os brancos vinham atacar a aldeia proque haviam atacado um branco 

Quer dizer, no fim ela acabou sendo arrasada e sob suas rminas, foi cons 
truida a cidade de Mucuri. 

O que mudou da legislação pombalina foi a seguinte;primeiro; a volta dos 
missionarias ,estado declara íalencia no trabalho com o indio.Segumda, o mis 
sionaria volta a ter a administração temporal e espiritual da aldeia.Outra , , 
diferença e que a experiencia pombalina e tmda voltada para o contato do ín- 
dio com o branco e esta não ,pregava o iso1amento. 
Restaria remontar essa experiencia com a pratica de hoje.A questão do sala 

rio,da tutelagem. 
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Os diretmrioa pombalinos caíram em 1798 e para esta nova tentativa a um es 
paço de quase trinta anos que foram preenchidos por guerra declarada pelo 
governo contra os índios. 

Agente faz um intervalinho e depois entra no problema da escravidão ne 
gra • 

•••••• agente precisa estudar tambem que no. açucar, quem se beneficia 
com o ciclo global da produção, foram os paisea baixos, foi a Holanda. Por 
uma razão muito simples,quase todo o capital financeiro para a instala9ão 
da produção de açucar no nordeste foi de ca~ital holamdes. O transporte que 
estado tinha monopolio foi tambem em grande parte feito po~ navios holamde 
ses, arrendados ao governo portugues. 

E a exportação do açucar chegava a lisboa e era entregue em Amsterd~ e 
Antuerpia.So em Antuerpia tinham 14 refinarias de açucar, e eles distribu 
íam para a Grecia ,para Russia, para as cidades livres da Alemanha,e para 
as cidades dos países baixos que eram mais ricos na epoca.O circuito açuca 
reiro que portugual tinha era soterra, e o resto, o financiame~to, o tEa~: 
porte ,o comercio e a distribuição,o refino do açucarestava na mao dos ho 
landeses.Isso agente tem de entender para saber porque os holandeses tentam 
tomar o Brasil. Na epoca que a Espabha esta em guerra com a Holanda e Por~ 
tugual esta sob a Espanha, rompe a possibilidade de a Holanda continuar 
fujcionando como distribuidora do açucar.Então coisa que ela não tinha era 
a terra ,então ela vem ocupar exatamente o triangmlo do açucar.Ela tenta e 
não consegue, ela~ expulsa da Bahia,ai ela em vez de resistir vai e toma 
Angola.Tomando Angola ela rompe a possibilidade de produzir açucar la em ci, 
ma.Por que? O açucar vivia dos escravos,e com isso depois de tomar aqui ela 
toma la. E durante 25 anos os portugueses tentam expulsar os holandeses e 
não conseguem .Como foi feita a expulsão final? Uma esquadra sai do Rio de 
Janeiro,e toma Angola. 

Eu falei que a Amazonia ficou fora daqui da região dos escravos.Salvo 
voo Maranh~o que emtra como alternativa de produção, como no período da 
guerra da independencia dos E;U;A; • A questão escrava; uma questão que 
se coloca fundamentalmente aqui e depois no Maranhão, por causa da produção 
açucareira e as vezes que houve na Amazonia, em volta de Belem e nas fazen 
das sobretudo nas fazendas dos carmelitas,que tiveram engenho,i ai houve 
esêravaria negra. Então,duas regioesi que são muito parecidas são Paulo e 
Amazonia, eram duas regiões que na epoca colonial eram fortes porque não 
produziam açucar,o paulista caçou o india,na Amazonia tambem ,com uma dife/e 
rença, que o paulista caçava o índio não so para uso dele mas para vende 
lo, na Amazonia este comercio foi bem menor. Agora agente podia se perguntaJ 
se a igreja fez uma obra ,como ela fezi em relação ao·indio, se ela lutou 
deszsperadamente, §QO!ii poderia se perguntar, qual foi a catequese e~ re 
laçao ao negro,e qual foi a posição da igreja em relação· ao negro. Isso~ 
importante para nos sentir~os de que herança nos viemos.A minha intenção~ 
verificar qual foi a estrategia missionaria em relação ao negro e qual foi 
a posição perante o problema da escravidão.A primeira coisa que agente tem 
de entender,~ qual a função da catequese em relação ao índio, agente ja vil 
que_a função era de a!rai-lo aldeia-lo, de o iiiiiiii, amansar, de indio 
pagao para índio cristao,em primeiro periodo, depois de civilizar o índio, 
que foi a ideologia do permodo pombalino.Ora, em relação ao negro,ele não 
precisava ser reduzido para entrar no sistema colonial,ele ja chegava aqui 
integrado n~ sistema ,no índio a catequese e o batismo Toram esta passagem 
no negro não, 9ue ja chegava determinado como mão de obra do sistema.O que 
vai acontecer e que a ogreja nunca fez catequese com o escravo.E talvez is 
so que ilumine me1hor o sentido da catequese indigena,n~o houve nunca cate 
quese do escravo aquirmuito raramente.Nunca se aprende a linguado escravo 
para se fazer a catequese, ele estava na mesma situação do índio de não co 
nhecer a lingua portuguesa .S~ temos um catecismo na língua de Angola,que 
foi feito em Angola por um jesuíta angolano que veio para o Brasil.Isso foi 
em 1896,depois de quase 150 anos de presença escrava negra aqui no Brasil. 

Com os indígenas 2 a 3 anos depois do primeiro contato~ Anchieta ja pre 
gava o catecismo na lingua gentilica. 

) r-' ' . \ 
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Entãn nao houve catequese do escravo.O batismo tinha dois tipos:teve momen 
tos , em 1606 ou 1607,D. Joio 111 expede uma carta real,obrigando que se.bati 
za-se na saida do portada Africajustamente por que estavam sonegando os 1mpos 
tos,ent~o o batismo se tornava momento da coleta de impostos,era registro,e 
era rigoroso ,pois alem de jogar agua na cabeça,se marcava com ferro em brasa 
era a marca do batismo e do imposto recmlhido.A outra pratica foi de se bati 
zar em massa na descida do navio negreiro.Antes de ele vir para a fazenda na , N 

hora da compra.Não houve catequese nenhuma,entao agente encontra nos resumos 
catequeticos que eram exigidos para o negro~ _ ~ 

Então eu vou explicar um pouco,a primeira legislaçao brasileira,~ue ~~uve, 
eclesiastica diferente da portuguesa.t muito interessante essa legislaçao. 
A primeira constituição brasileira a despacho da Bahia,foi o primeiro sínodo 

brasileiro de 1707. 
A massa da população da epoca era de indios e escravos e muito poucos brar 

cos.A pastoral portu~uesa que era seguida n~o tinha nada a haver com o Brasil 
então se convoca o primeiro sinodo do pais devendo reunir os bispos da epoca 
que eram o arcebispado da Bahia,o bispo de Olinda e Recife,o bispo de São Lu 
~ e o do Rio He Janeiro.Se convoca e não aparece ninguem,então ele mesmo faz 
o sínodo ,ele e alguns conselheiros seus.(D. Sebastião David) , 

Segumda coisa importante que o preambulo vai dizer,como o Brasil e muito 
diferente de Portugual,a legislação deveria ser adaptada aos problemas do Bra- , 
sil.Isso e um passo muito importante pois todos os douumentoe posteriores fo 
ram feitos no sentido inverso,são profundamente repressivos~ realidade·brasi 
leira,com tentativas de adaptação da igreja brasileira a igreja de Roma. - , 

Essa legislaçao e de 1B99,consilho plenario latino americano foi realizado 
em Roma,e nele foram abolidas as riquíssimas legislações latino americanas.Sei 
ignorou o que se fez em quase tres seculos de vida. ; 

Aqui no Brasil a past~ral ~ de 1915,e ~ neste sentido de importação de ~i§ 
pratica.E pior do que isto foi o consilho plenario brasileiro de 1939,com a 
pastoral corretivattodos ligados a uma mesa,~ um relatorio extenso contendo 
toda o diretoria pastoral, e esse aqui~ em latim na tentativa de adaptaç~o 
ao quorum romano. 

O cadiga da direito canoníco,tal e qual, no que resolve para a realidade §j 
brasileira. 

Agora que agente vai começa~'a retomar a tradição de Monteiro David,de pen~ 
s~r em como deve ser a igreja no Brasil.Quando fala dos escravos qual a µosi 
çao_da igreja no primeiro sinodo,da Bahia? A posição~ a seguinte:que os escra 
esta~ muito abandonados,diz que e dever do senhor de eecrav ,os ,antes de dizeri. 
que e dever do vigario de cuidar da catequese ou dos missionarias aqui esta-'. 
belecidos, ele diz que o grande dever~ dos senhares de escravos.Isso quer di-· 
zer que a igreja delega ao senhor de escravos que tinha toda a autoridade eco 
nomica e jurídica sobre o escravo,que ele; investido de toda autoridade re 
ligiosa.Isso vai explicar porque se fez muito puco o trabalho de catequese nas 
fazebdas. 

FIM DO LADO 1 
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Beosso: 
"·•• e os que nascessem eram livres,então eu acho que foi a lei mais impor 

tante.e; bem interessante porque todas essas leis a favor das escravos ate 
a abolição,foram leis votadas pelos gabinetes conservadores.foram lutas dos 
liberais e leis feitasn pelos conseraadores,quer dizer, eles foram fazendo 
as leis,uma atraz da outra,a lei do sexagenario,a lei do ventre livre,que eraé 
uma conseção a cada vez que os liberais pediam o fim da escravidão. 

A lei do ventre livre provocou por um lado o infanticidio,o aborto,uma sei 
rie de coisas porque os patrões não tinham mais interesse em dar de comer a 
escravos que não fossem mais utilizaveis.Ê,muito interessante, tem uma car 
ta do arcebispo do Rio de ~aneiro Don Lasse que era um homem que pessoalmente 
era contra a escravimão. Eu quero tomar alguns pontos dessa carta para nos 
sentirmos qual era a posição da igreja e tambem que agente reflita sobre hoje. 

Quando saiu a lei do vebtre livre, o Don Lacerda escreve uma carta aos fâi~ 
fazendeiros, que~ a eles que ele se dirige e não aos escravos.pedindo a eles 
que aplicassem a lei.A carta diz o seguinte: recomenda a todos a sua aplica 
ç~o,primeiramente o prelado da graças a lei que vem a~argar os horizontes da 
liberdade bem entendida.Essa liberdade bem entendida e contra os liberais, 
resulta sobre tudo que não foram contrariadas as leis de Deus,que nem a sua 
santa igreja que os declara livres os filhos de mãe escrava a partir§ daquele 
data de vigor.Segundo, dirigindo-se aos escravos que se alegrem com a liber 
dade que advira a seus filhos e concluía se ste agora por temor e obediencia 
devieis a seu senhor respeito obediencia e amor,de agora em diante deveis 
dobrado respeito.dobrado amor, dobrada obediencia que agora não mais pelo §§i§ 
temor mas pelo agredmcimento,e provar essa gratidão defendendo tudo que perten 
ce ao senhor,defendendo a propiedade do senhor. Aos senhores se pede que não 
ponham obstaculos a execussão da lei, não deixeis que as mães ,por despeito 
de sua condição de escrava cometa o aborto e o infanticídio. 

Em momento algum vai Don Lacerda ao amago da questão da escravidão,como vai 
N I , 

fazer Leao Xlll qüinze anos depois na sua enciclica,onde ele diz:e coisa sa- 
lutar para o beneficio da alforria,restituir aos homens a sua real condição 
que a propia natureza os fez livres.Não; o estado que tem de fazer o escra 
vo livre, ele; livre por natureza.Don Lacerda não contesta a legitimidade da 
escravidão nem afirma a direito natural do escravo a liberdade,coloca-se num 
ponto de vista puramente legal,diz aos fazendeiros para não discutir à acatar 
a 1ei porque nela não se encontra nada contra asa leis de Deus e que·~oi deli 
berada e decretada lega1mente pele parlamento,do mesmo modo continuava sendo 
lei que os pais deveriam continuar no cativeiro. Quinto, e surge finalmente o 
b!spo contra aqueles que queriam o final da escravidão,a abolição da escravi 
dao,os revolucionarias que profanem o nome da leberdadee nos porem mostramos 
que ela quando justa, como em nosso caso sabemos fazer §gf§ algum sacrifício 
principalmente sebdo esses compenssados por bens de ordem mais eleuada,sem 
exclusão dos mesmos bems materiais .Isso tambem para entender a posição do 
grande bispo Don Macedo Costa.Ele quase nia se pronuncia, ele soo faz quando 
mandam 1er esta enciclica na sua diocese Fesse aviso do governo sem ter passa 
do por ele.Ele foi um grande líder da igreja que combateu arduamente a maçonai 
ria, o estado mas era uma figura totalmente distanciada do sentimento do povo, 
da sorte do povo. 

Quando desencadeou o movimento abolicionista no fim,muitos bispos tomaram 
parte.A partir de 1855 desencadeou-se uma grande campanha,ai o parlamento recu 
a e faz alei do sexagenario,que atingiu pouca gente aqui no Para foram 28 que 
foram libertados pela lei,e significou muito mais para o fazendeiro que não 6i 
precisava mais sustentar a sobreuivencia de um escravo que não trabalhava mais 
do que realmente alguma outra coisa. foram leis maquiavelicas neste sentido. 
Quando~se fez a lei do sexagenario, dmis anos depois,; que se intensificou 

a campanha.Então neste período nos temos varias bispos que fazem caixas paro 
quiais para resgatar,escravos.Em S~o Paulo Houve um movimento imenso que se fe 
fe~ para mim isto e uma grande ironia,no momento em que estava para chegar 



uma lei onde todo mundo ia ficar de graça, a igreja ainda esta com muito di 
nheiro para transferir aos fazendeiros. 

Beta 
11 ••• eu so queria pegar urna deixa ai.Esse processo da promulgação da lei do 

sexagenario que na verdade so livrou uma despesa do fazendeira, fazendo um pa~ 
ralelo voando no curso do tempo,eu acho que em certos lugares de popula9Ões 
indigenas no Brasil,onde o processo de expropiaçio de terras,acabou comfinando 
essas populações a reservas e areas destinadas onde eles não conseguem produ 
zir as nessecidades do grupo,sendo que a força de trabalho da aldeia~ vendida 
para fora restando na commnidade um deposito de crianças mulheres e velhos. 
Ou seja atras de uma lei que da terra aos indios essa mesma area destinada a e 
eles fazem com que a aldeia se desintegre virando um reservatorio de força de 
trabalho a ser explorado pelo sistema. 

Beasso- 
"··· Bom, no final da abolição,foram 50 anos de sacerdocio de Leão Xlll,então 
houve uma pastoral dos bispos do Brasil na fim de 18668,pedindo para o esta 
do que desse o fim da escravatura,que seria o melhor presente que o Brasilp po 
deria dar a Leão Xlll.INclusive Joaquim Nabuco, que foi o lider desse movimen 
to para que desse uma palavra para as catolicos do Brasil que bastaria para 
libertar os escravos,e pediu que ele interviesse junto a princesa regente que 
era a princesa Isabel que era catolica.Depois dessa aldiencuia Leão Xlll diz 
que ia fazer,isso foi em novembro de 1888 ,isto foi noticiado sob pressão do 
governo que não queria que fosse escrita esta carta. Ele escreveu no dia 
5 de maio chegando aqui no dia 15 ,ou seja, depois da oficialização da aboli 
ção.D governo ficou furioso quando soube que a encíclica tinha sido feita,e , 
mandou o embaixador fazer um protesto formal a Santa Se por ter feito esta 
carta,que era uma intervenção nos assuntos internos da Brasil,e o embaixador 
quando recebeu não cumpriu as ordens do governo,ai no dia 13 o parlamento vo 
to e ai eles foram correndo dizer que se ele não tinha entregue que não o fi 
zesse mais. 

Isso foi para ilustrar a situação da igreja na epaca, que foi uma situação 
que durou muíta,que s~ na período final da escravidão houve um concenso dos 
biàpos em fazer alguma coisa pelo problema escravo. Sendo que ao longo de qua 
se quarenta anos quem levou a luta pelo negro fofam as maçonarias e os libeiil 

rai~, 'ºm que se diga a bem da verdade. 
Com isso eu deixo o negocia da escravidãa,eu sa vou dar alguns dados para 

nos situarmos um pouco de como; que funcionou o negocio da escravidão,pra não 
raciocinarmos em termos abstratos. 

E os re1igiosos,durante a escravidão? Houve dois modos,em lBil quando foi 
feita a lei do ventre livre, os beneditinos declararam livres 4 mil escravos , 
que possuiam,isto e 20 anos antes da lei,foi o gesto mais importante que nos 
tivemos dentro da igreja.O imperador D. Pedro mandou uma caixinha de rap~ de 
ouro em agradecimento pelo gesta.Acontece que isto arruinou os beneditinos '8l'i. 
pois suas fazendas n;o tinham mais m;o de obra. Os franciscanos foram bem mais 
prudentes,eles começaram com algumas leis assim·:as escravas que tiverem dado 
mais de seis filhos vjvos estariam livres; então tem varias leis assim que não 
são uma transformação tão drastica como a dos beneditinas.E houve alguns que 
os bispos imploraram,pom que em e1 quando o episcopado tomou mesmo uma atitude 
os b~spos pediram a tados,padres, parocos,e ordens religiosas que tivessem es.l. 
cravas que libertassem,no maranhão os mercedarios libertaram,as carmelitas não 
havendo muitos lugares ~m que se fizeram resistencia na esperança de ganhar um 
indenização,porque no parlamento a questão não era mais se iria ou nãa'liber 
tar e sim como o governo ia pagar as indenizações parai os fazendeirosº A·lei 
de maio não previa indenização e levou a ruína os fazendeiros de cafe do vale 
do paraíba. s;o Paulo se salvou pela vinda anterior de imigrantesº 

Plenaria·: 
"como fjcavam os escravos libertados, o que eles faziam? 

Beossoi. 
11 morreu muita gente, houve uma grabde miseria,por que nas fazendas onde houve 
muita opressio eles abandonaram em massa para as ci~ades,e a população negra§ 



se cocentrou nas cidades em grandes bairros,em Santos havia um bairro de 15 
mil negros. o Jabaquara,que passaram a viver de expediente,de uma rocinha 
mas houve um problema gravíssimo nos primeiros enos,pois eles sairam da fazen 
da e n~a tinham onde trabalhar.e achavam que a cidade era a liberdade. 

Bom,eu tinha prometido ontem alguns dados sobre a Amazonia,sobre a popu 
lação negra e a população livre,então eu dou agora estes dados. 

••••••• • e no Mordeste os conservadores votavam com os liberais a favor da 
abolição,mas tambem não tinham mais escravos,por ex. no_8iii§6ii Ceara que_ 
foi um lugar que juntm com a Amazonia abmliu a escravidao antes da escravidao 
o Ceara tinha que enfrentar a grande seca de 77 a 80,neste período eles ren 
deram toda a escravaria pois não tinha para comer nem pro patrão quanto mais 
para o escravo,então ficou reduzido a quase nada a escravaria no Ceara.E no 
Amazonas tambem.Nas vesperas da abolição,quem ~ que tem mais escravos7Minas 
Gerais tem 190 mil, Rio de Janeiro tem 160 mil,São Paula com 107 mil. Outra 
coisa importante para nos sabermos~ onde~ que esses escravos estavam traba 
lhando?Em certas areas como o Rio de Janeiro a grande massa escrava trabalha 
va em serviços damesticos,ou de artesãos, sapateiro,carregador, ele fazia to 
da especie de serviços manuais.Nas areas como São Paulo e Minas o escravo era 
escencialmenteum escravo para trabalhar no cafe,e aqui no Amazonas metade do 
escravos tinha de trabalhar nas casas e a outra na lavoura.Isso são alguns dai 
dos para ilustrar essa questão. Eu concluo dizendo que a respeito da escravi, 
dão negra,ao contrario da relação frente ao indio a historia da igreja do Bra, 
sil; paup;rrima,; feia. A faculdade de» Direita ,a Maçonaria e os Liberais 
fizeram a política anti escravagista. 

Plenario: 
11 esses setores que faziam oposição: escravatura tinham motivaç~o 

~umanitaria,ou tinham outros interesses'? 
Beosso: 

11 Eu acho quz agui agente 444 ~~ ~~, f/11114 não tem nenhuma classe pura 
como a igreja nao e pura nas campanhas que ela faz,se quer que agente analise 
um pouquinho ,o que tem de dizer; que eram as classes que menos tinham neces 
sidade do trabalho escravo,em primeiro lugar,a igreja tinha um compromisso nas 
areas rurais muito mais profundo,a igreja trabalhava ai dentro.Então ela pense 
que para poder trabalhar ela tem de calar a boca,na epoca era esta a política 
L. O baixarel em Direito ele tinha uma profissão liberal,o medico,ele não pre 
cisava de escravo,mesmo os comerciantes que usavam escravos tinham medo que 
eles o roubassem,então a classe do comerciante que foi a basica na composição 
da maçonaria no Brasil.as profissões liberais e tudo,eram sobretudo os grupos 
que menos dependiam do trabalho escravo.A lavoura onde estavam as classes cons 
servadoras e mass catolicas do pais,em que hpuve um rompimento a partir de 70 
na inteligenc~a do pais,que ate ali era unanimente catolica,a partir da guerra 
do Paraguai, e o liberalismo que empolga e empalma a conciencia da intelectua 
lidade do pais,e ha um afastamento da igreja que toma uma posição cada vez ma 
is conservadora.Então eu diria que são as classes que menos tinham proveito 
do trabalho escravo que fizeram a luta anti escravagista.Depois tem que se o 
lhar do outro lado a pressã~ inglesa,o liberalismo inglês,e todo este grande 
ideal liberal da epoca,que e tambem uma mudança do capitalismo,enquanto ele 
foi mercantilista e precisou explorar o escravo negro ele justificou essa pra 
tica.o capitalismo quando se tornou industrial e precisou que a mão de obra es 
tivesse livre,para p~gar salarios e salarios baixos e tudo,houve um grande mo 
vimento.Quer dizer, e uma ironia tambem,que na epoca que os conservadores en 
temderam que o proletariado ingles era pior tratado que o escravo brasileiro. 
Na epoca os liberais n~o podiam saber mas hoje agente sabe que o que eles lu 

taram foi pela a abertmra da nossa sociedade para a exploração do capitalismo 
ingles,que a partir de 1950 realmente domina o pais.A meu ver a ideologia li 
beral foi terrivelmente vesga na epoca, abrindo o pais para a exploração ca 
pitalista. 

Ruben Cesar: 
11 por outro lado,acho que não se deve esquecef ,primeiro os movimentos dos 

proprios escravos contra a esurav~zação.RebeliÕes, fugas,atentados.movimentos 
de resistencia.Os lideres locais e que faziam isto,e tambem homens de cor que 
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chegaram a ter uma habitação,grandes lideres da aboliçio que pensavam usan 
do moldes liberais,que aproveitavam dos ideais liberais para defender os 
homens de cor. 
--- Beosso: 
11 e havia uma certa lucidez de certos grupos liberais, por ex. o de Joaquim 
Nabucopodia ele falou,da abolição dos escravos, sem 411 faze~ a reforma agra. 
ria que ea~rega o escravo a terra para ele poder trabalhar,e reduzi-lo a 
uma escravid~o pior.Então quando São Paulo ade~e a movimentação contra o 
escravagismo ,a ideologia explicita e a estrategia dos conservadores foi 
justamente esta,vamos dar a abolição da escravatura para não dar a reforma 
agraria.A aboliç~o foi o ultimo preço que eles pagaram para não ter a refor. 
ma agraria. Esse; um problema muito grave ja na epoca e que os liberais ja , 
percebiam.Dar a liberdade do escravo sem dar a terra e joga-la no mercado 
de trabalho sem nenhuma especialização. A ultima vitoria dos conservadores 
foi essa de dar a liberdade ao escravo e não concretizar a reforma agraria 
na qual eles perderiam a capacidade de exploração da terra em seu proveito~ 

No fim da abolição a igreja esta !§§ii§i mudando, e; isso que eu gosta. 
ria de ver mais a fundo com voces, sual foi a mudança que sobreveio nna i 
greja a partia dos anos 50,em relaçao a pastoral e a uma serie-de, coisas, 
e como que a igreja passa a pensar sobre as diversas classes sociais. 
O que aconteceu primeiro a meu ver foi o seguinte,neste momento em que a 

gente esta saindo da escravidãa,que se tinha dentro da mgreja formas de or 
ganização· que eram as irmandades,a igreja esta numa luta aberta contra as 
irmandades.D.Macedo Costa em 1874,loga depois da questão religiosa,ele es 
creve para a Santas; dizendo que a melhor coisa que se tinha para fazer a 
qui no Brasil, era acabar com todas as irmandades,por que isso dava uma for 
ça para os leigos que não podia ter que se agente quizesse reformar a igre~ 
ja no Brasil a força tinha que estar so com os bispos,que as irmandades ti~t 
n.ham bens e que isso as fazia independentes,então agente tinha que formar 
assosiaç~es que não tivessem §§ii nenhum bem, que as irmandades tinham exis 
tencia civi1,então a igreja tinha que ter associações que não tivessem ne 
nhuma existencia civil,e so dentro da igreja,que as irmandades cuidavam de 
problemas sociais e politicos, então que a igreja criasse grupos que so cui 
dassem do. espiritual,que as irmandades tinham seu regulamento proprio e po 
dia eleger sua mesa e com isto o bispo não podia interferir,que agente devel 
criar estatutos que regessem as novas instituições ••• 
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JOSE OSCAR BEDSSO: HISTORIA DA IGREUA; 

BEOSSD: 
"•••ª postira dela perante o pr~bema pastoral frente ao politico,essa trans, 

formação~ que eu queria abordar neste periodo. 
As associações livres tambem foram liquidadas neste periodo, as irmandade: 

E começa uma epoca de pureza no catolicismo, então proibiram as congadas de!!. 
tro da igreja,a realização das festas que os negras faziam, separaram tudo,a 
mulher não tem o menor peso dentro da igreja neste periodo, elas nio podem~ 
xercer uma autmridade,ora e as mulheres são de grande peso nas organizações 
negras, elas são as ma;s de santo. Ai se abremi varias fossos entre a igrej1 
e os negros.N~o s~ entre a i~reja e os negros como em outros grupos sociais, 

••••• 
••• Não ha quase interesse pela Amazonia .o interesse vai reap~recer, com 

o problema da borrauha, na segunda metade do seculo XVlll. E ai e bem intel&i 
ressante, ppr que o governo brasileiro,que na epoca tinha praibmdo a entra 
da de qualquer ordem religiosa aqui no Brasil, que tinha proibido a entrada 
de noviços nas congregações• ora esse governo vai procurar gente de fora 
para vir pra Amazonia de novo com quele anteparo, para fazer alguma coisa 
para amansar aquele indio da Amazonia,por que começou o choque de novo. En 
tão vem os capuchinos para ca. , 

Ora neste buraco aqui,deixe so eu voltar para traz um pouco,tem um episo 
dio muito importante,que ~ um momento em que a Amazonia reage a independen 
do resto do pais.Aqui foi uma area muito confusa durante a independencia. 
por que eles não faziam parte do Brasil, 'eles tinham uma outra mcupação ad 
ministrativa~ligada diretamente a Lisboa,então a independencia foi proclàma 
aqui naii região mas sob uma press;o muito,g~ªnde dos p~rtuQueses que alies 
tavam,e houve matanças generalizadas, i§§iâljj§ assaltos, brigas e entra 
todo um período de tensão nesta area. E eu reparm aqui que a tensão na Amazo- , ~ 
nia e sempre em di~eçao ao comerciante,ele tem a chave da estrutura aqui da 
Amazonia por que e ele que abassece,isso ja foi de outros períodos com a 
droga do sertão,e explora tambem. 

Então no seculo XIX o governo com a borracha ,vai estruturar uma presença 
da igreja na Amazonia com dupla finalidade,ísso vai ser bem claro, o gover-, 
se diz sem recursos,a primeira era de, se possivel,aquela velha politica on-' 
de o missionaria-vai na frente e amansa o indio para depois eu ir e pega-lo 
como mão de obra• essa de fato~ a perspectiva dos missionarias franciscanos 
que vem em 1870,sem nenhum contato com os franciscanos do Brasil,isso tam 
bem vai ser uma característica da Amazonia,muitas ordens estrabgeiras vem pai 
ra casem tomar nenhum contato com a igreja do Brasil,e as vezes com o pesso, 
al da mesma organização.Não se pediu ordem aos franciscanos pa Brasil paras; 
instalarem aqui,a conversa toda foi a nive~ diplomatico,o governo com a mis 
são franciscana da ~alivia, esses não consiguiram apoio m na Italia,o gover 
no prenso a Santa Se,e eles vieram aqui como franco atiradores.D. Pedro os re· 
cebeu e tratou diretamentee com frei Mancine da Bolivia.E a segunda questão 
era aquela de ordem estrategica,quando começou a corrida§ da borracha,eviden 
temente as fronteiras se tornaram de novo absolutamente instaveis pelos dois 
lados,de ocupar a area ~ue tinham sido demarcadas na epoca pombalina.A Boli 
via_para evitar i imperialismo brasileiro que avançava na area,entregou con 
seçoes aos americanos do outra lado para poder precionar o avanço brasileiro 

Aqui tem dupla finalidade bem clara desses missionarias na Amazonia.Devem 
se ocupar dos indios em favor do colono e do seringalísta, isto ;,para o ín 
dio não ser feroz para aqueles que estio tomando a terra dele. Os francisca 
nos não che@am a ficar vinte anos,evidentemente quando eles tomaram o parti 
do indio,tanto o colono como o seringalista e o governo não tinham nenhum in 
teresse nisto.Eles não aguemtaram a pressão, eles ficam ate 1B94 na Amazonia 
mas em Manaus fora do trabalho com os índios. Antes tinham sido os capuchinos 
que foram contratados para missionar no pais inteiro 
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Antes tinham sido os capuchimos que foram contratados para o trabalho mi~sio 
nario no Brasil inteiro,eles começam mas depois dizem para o governo que e im 
possivel fazer este trabalho,por que era epoca de corrida de terras no sul,que 
ia empurrando expulsando, e localmente eles nio queriam que os missionarias 
morassem nas aldeias,houve pressões muito fortes para que os capuchinos moras~ 
sem nas eidades e fizessem a pastoral da visita.E tambem eles s~o utilizados 
para pregar missão para os moradores e n~o mais para os indioe.E~um fracasso 
essa presença capuchina. Agora daqui para frente quando a si~uaçao P!ora realn 
mente,agente vai estar na republica e vai ser um apelo das gongregaçoes estrar 
geiras.Essas congregações chegam com um espirita muito paternalista e sacra 
mentalistaem relação ao índio e se implantam aqui na area justam~nte no momen 
to em que a tens;o diminui,vai entrar num período propicio,isto e,diminui a 
pre9ãão da borracha,entram,com total apoio do governo,da igreja,embora o gov~1 
no estivesse na epoca separado da igreja, menos nessa area onde a união sem 
pre existiu.É preciso entender que a situação agora mudou radicalmente,a par& 
tir de 64 ha um novo projeto do pais para a Amazonia, ha um projeto de se fa 
zer o assim chamado desenvolvimento da Amazonia,a partir de uma exploração da 
terra.Aqui a situação~ diferente, 1St1Gi$$5o governo vai se apoiar em quem, 
tradicionalmente nestas areas ele se apoiou no braço missionaria e na igreja. 
Agora o gov~rno tem como base para a implantação de seu pro~eto na Amazonia, 

as grandes empresas agropecuarias,empresas industriais. Essa nova perspectiva , . - e de incentivar a presença dessas empresas assegurando uma rap1da acumulaçap 
de capital dentro da Amazonia.Ela recebe incentivos fiscais, recebe terras a 
preço de banana,esse projeto diz que o desenvolvimento da area so pode serre 
alizado pelas camadas que mais detem de capital acumulado.Grupos financeiros, 
bancos, tem grandes areas na Amazonia,grupos industriais como a Volkswagem. 
multinacionais com o projeto Jari,e outros grandes projetos. então a parte in 
dustrial com acordos com p Japãa,aluminios e etc •• ,são projetos imensos que 
envolvem bilhÕes de dolares,agora o que; missão, padre, índio no meio disso? 

Evidentemente que isto passa a ser obstaculos. Para o governo hoje a missão. 
N I • lflfttl , , 

nao e mais cooperaçao nenhuma,e puramente um entrave pois esse novo projeto ' 
nessecita das terras,nessecita de abrir estaadas,cortar reservas indígenas, 
transformar esse caboclo em assalariado.deixando de se ocupar com uma agricul 
tura de subsistencia para se encãixar na produção para exportação, então neste 
projeto visa-se a tranformação de todas as bases sociais da região, sua forma, 
de produção, a solidariedade social,e outros vinculas ,para impor um novo es§§ 
quema. Então a o choque inevitavel efltre a igreja que~ profundamente solida 
ria com esta estrutura anterior, eo projeto do governo que não; ligado a pas- 

•• toral a comunidade e sim ligada a empresa,aos interesses do capital,toda area 1 

que esta ligada a estas formas tradicionais& ~ agora uma area marginal do 
1 

sistema,que pode servir de propagamda para o governo mas quando este tem um pr 
problema na Amazonia ele não vem mais conversar com o missionario,ele conversa 
com empresarios em São Paulo. 

Em algumas areas onde esse grande leilão da Amazmnia não entrou de modo vio 
lento,ainda podem ser conservadas as formas anteriores,eu& diria todo Rio Ne 
gro~ uma area que não foi afetada de modo t;o dramatico como a divisão de ter 
rase entradas de Qaulistas,e gauchos e grandes empresas,como mas outras are-;; 
de 6iii§l baixo,.É bom que a igreja tenha conciencia disso. O projeto~ um, a 
sociedade; outra e nio intereaaa ao governo o trabalho missiooario. 

Então zu ~o queria mostar esse quadro para§ depois. que a igreja perceba 
que ela nao e mais importante nem vital para o governo,ela pode durante a his 
to:ia bar2an~ar com o governa mas agofa a situação~ outra.Na linguagem atual 
o indio nao e mais selvagem mas sim improdutivo num sistema quetem de ser pro 
dutivo,e produtivo significa explorar o maximo do trabalho do homem dentro do 
sistema de expostaç~o sobre tudo em nome de produção interna,; bom agente eny 
ten~er o que significa o índio para ele. 
-- P,J.enario: 
"eu estou sempre pensando na que acontece no Rio NegrowaSUDAM vai fazendo 

# , •• ,,., 

o levantamento para ver se as concessoes que nos recebemos e util ou nao ••• 

- Beosso·: 
11 acho que esta no fim e~ bom que agente tenha conciencia de que a igreja 

vai ter de replanejar profundamente a sua presença na Amazonia desligada dos 
P d I r 
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projetos do governo do estado. 

. . . . . 
••• se; a mesma igreja que agente viu nos missionarias do secXV111,que 
igreja~ esta que agente tem agora no Brasil,quais são as raizes da igreja 
e da pratica pastoral que agente vive nos dias de ~oje. 

Eu diria que essa igreja que agente vive hoje ,e urna coisa mmito recente 
dentro do Brasil.A tradiçio religiosa que agente ve hoje,tem 80/90 anose 
houve uma ruptura muito grande entre a igreja dos quatro primeiros seculos 
e a tradição religiosab do fim do ultimo seculo.No 9ue consiste essa ruptu 
ra.ela se da em varias niveis,ao nível da organizaçao,a nível do conteudo 
religioso,a nivel do simbolico,anivel da doutrina e da pratica pastoral. 

Como; que foi mudando a religi~oe a nível dos grupos sociais sob os qua 
is a igreja se apoia,e essa evolução vem sehdo feita de um modo lento,ela 
ja estava em embrião a partir da metade do seculo passado,e um dos pontos 
cruciais~ a igreja perante o estado.Então vamos começam a olhar por ai. 

Como eu disse aqui a igreja era padroado, onde o estado tomava conta de 
tudo,agente pode dizer que durante a colonia foram as ordens religiosas de 
grande esteio da pratica pastoral da igreja,no seculo XlX vai se transferir 
pras ordens um novo grupo dentro da igreja, esse novo grupo vão ser os bis 
pos,Ha um colapso da atuação dos religiosos e os bispos se veem na mingua 
de gente para trabalhar o esforço dos bispos vai se concentrar na formação 
de pessoal. Mas ha uma diferença entre o clero que eles querem e o clero 
que eles tinham antes9 ~ eu pego so um exemplo para nos entendermos esta 
diferença. Don Viçoso e a meu ver o maior bispo que o Brasil teve no sec. 
passado,foi bispo de Mariana,isto ~, ele esta numa area que foi uma area 
de importancia para a igreja no Brasil, que~ Minas Gerais,uma area de 
tradição religiosa completamente diferente do restante do Brasil,por que no 
tempo do ouro foi completamente proibida@ a entrada de ordens em Minas, an 
sa funcionou o clero secular e mais do que isto a presença leiga.A maioria 
das igrejas de Minas foram construidas pelas irmandades e não pelos padres 
e nem pelo bispo,são igrejas da prdem terceira de São francisco~ da ordem 
terceira do Carmo, igreja da irmandade dos Passos,onde os leigos eram os 
domas da igreja, eles contratavam o pa~re,pagavam para ele, para ele vir~ 
lebrar nas festas,ele prestava contas a mesa de leigos que tomava conta da 
igreja. Então Don Viçoso vai ser bispo ·de Mariana,ele chega e ele~ um re 
ligioso portugues,o unice na epoca,o clero o que que pensa? Ele diz eu não 
quero mais um clero politico,o que ele quer significar com isto,que a ele~ 
ro anterior foi um clero que se meteu ate o pescoço nas lutas pela indepene 
dencia,um clero que em grande parte foi maçon,padres liberais,.Segunda cai 
ele quer um clero celibatario,não era comum que o clero dos fundos do ser 
tão fos•e celibatario,ele tinha familia e o povo não se escandalizava com 
isto,quer um clero que seja formado mais apuradamente,e deu resultado, por 
que Don Viçoso ordenou mais de trezentos padres no seminario de Mariana. , 

E tambem um clero que começa a ser recrutado debtro do povo,em camadas , 
mais populares do que antes,boa parte deste clero mineiro e preto e mulato 
então agente vai encontrar em toda região de Minas, Cuiaba,Goias muito cle 
ro negro,e um dos alunos de Don Viçoso vai ser justamente o seu sucessor 
Don Severo Gomes ~imenta,que foi arcebispo de Mariana ,que era preto. 

Então aqui foi uma coisa unica dentro da historia do Erasil,Don Viçoso E?.!: 
denou trezentos e quarenta padres o seu sucessor ordenou duzentos e oiten 
ta,e o seu sucessor Don severo Gomes Pimenta mais duzentos e quatorze,quer 
dizer estes tres bispos ordenaram mais de setecentos padres dentro do semi 
nario &ã de Mariana.,e formados dentro de uma escola muito severa, que se 
gundo a politica de Don Viçoso,ele entra em tensão com o governo imperial 

"' , e ele começa a se apoiar em Roma,entao ele manda quatro,cinco professores 
do seminario estudarem em Roma.Todas estes voltam e v;o ser bispos no Brasi: 
foram bispos, de fortaleza,bispo de Pedro LUiz Mo Rio G~ande Do Sul, Don 
Lacerda bi~po do Rio de Janeiro,o sucessor dele o bispo de Mariana,quer di 
zer Don Viçoso praticamente controla a igreja na Brasil neste periado,ele ~ 
um bispo que morre muito velhinho. O segundo aspecto tambem é essa romani 
zação incipiemte pelo catolicismo brasilsiro,que iniciava em Don Viçosa. 
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Os padres que vão ser nomeados deviam passar num exame do estadã,exame dai 
greja para ser vigario colado, como era chamado.então esse vigario que era 
um vigario compulsaào,el~ não podia ser removido nem pelo estado nem pelo bis 
po,tem relatorios do fim do seculo como o da Bahia,de duzentas e tantas paro~ 
quias,tinham umas trinta s~ com vigarios colados,por que havia pressão dos : 
coroneis do interior contra os vigarios colados por que eles não podiam tirai 

então se fazia o seguinte, ha muitos anos não havia o exame de estado,por ; 
que o coronel escolhia o padre que ele queria no lugar, então havia uma pr~ 
são muito grande da ordem local contra o bispo, ele vivia reclamando do impe~ 
rio que aprovasse mas os dedos políticos dos coroneis barraram as petições. 1 

E para o estado tambem era interessante pois a vigario que não era colado ga~ 
nhava bem menos do que o vigarioi co1ado.Entio Don viçoso tenta montar uma : 
estrutura de igreja muito mais fiel a Roma,muito mais interiorizada,muito ma 
is seria do ponto de vista de estudB,mas o clero tambem eu diria assim, pela 
primeira vez no Brasi1, vai ser um clero quase que lOOS brasileiro. 

Os bispos n~o tinham para onde apel.ar então eles se voltam para a popu 
laç~o. Houve um esforço muito serio doa igreja em reformar o clero, onde . 
Don Viçoso chegou a fazer o seguinte: a diocese comprou um patrimonio a parte 
exclusivamente para um grupo pregar missões populares na estado de Minas Ge 
rais inteirinho,~uer dizer um ~rupo permanente para pregar miss;es pe1o esta~ 
todo. 

fIM DA FITA 2! 
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