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FORTE DO PRESÉPIO em Belém
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permitir que Portugal pudesse 
controlar toda a bacia amazônica 
e ir dominando, gradativamente, 

as terras que pertenciam à  
Espanha.
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Dominação
de

corpo e espírito

Descimentos:
Expedições

não-militares
de missionários

Índios de
Repartição:
aqueles que

aceitavam ser
descidos

sem oferecer
resistência armada.



Mão-de-obra

Tropas de Resgate:

Expedições armadas
com o objetivo de

fazer uma troca comercial entre
portugueses e as tribos 
consideradas aliadas.
Os colonos trocavam 

quinquilharias por nativos 
prisioneiros de guerras 

intertribais,
os chamados

“índios de corda”.
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inclusive mulheres e 
crianças.
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Guerras Justas:

Expedições armadas,
realizadas pelas

tropas de guerra.
Invadiam

territórios indígenas
com o objetivo de capturar

o maior número possível 
de índios,
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De acordo com o conjunto de leis de 
1611, a guerra era justa quando:

•Os nativos atacavam e roubavam 
colonos;

•Se os nativos se negassem a ajudar os 
portugueses na luta contra outras tribos 
ou na defesa de suas vidas;

•Fossem contra o Cristianismo, 
impedindo a pregação do Santo 
Evangelho;

•Se os nativos se aliassem a outros povos 
europeus como holandeses, franceses, 
ingleses e irlandeses.



Exploração Controle
Capitão de 

Aldeia

A Coroa Portuguesa
criou uma legislação que 

melhor controlasse o 
processo de exploração das 

riquezas da região.

Quando Portugal
decidiu ocupar a Amazônia,

enquadrou-a no sistema legal de 
organização do trabalho indígena

vigente na época:

o sistema de
“capitães de aldeia”.

•Representar/fazer cumprir 
Coroa portuguesa;

•Comandar
recrutamento e escravização/
distribuição e aluguel dos 
índios entre colonos, 
missionários e o serviço real;

•Juiz, civil e criminal, julgando e 
estabelecendo penas;

•Fiscalizar o pagamento dos 
“salários” aos índios, a fim de 
impedir que esses fossem 
enganados pelos colonos. 



Missionários

Os missionários constituam uma categoria de colonos que, além dos interesses econômicos e 
materiais, tinham objetivos espirituais declarados:

converter os índios ao cristianismo,
disciplinando-os para que aceitassem as novas condições de trabalho.

A igreja não estava separada do estado como agora.
E os missionários das três ordens religiosas carmelitas, capuchinhos e jesuítas eram 

funcionários da Coroa Portuguesa que lhes pagava o Côngrua,
uma espécie de salário pelos serviços prestados.

Como os colonos laicos controlavam os dois sistemas de trabalho: os índios repartidos e dos 
índios escravos, os missionários estavam descontentes e começaram a luta contra os colonos 

para tentar obter o controle da força de trabalho indígena.
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Missionários

A obra a que se deviam entregar os religiosos estava compreendida no chamado
Regimento das Missões (1686).

Incluía, afora a conversão católica dos gentios, sua incorporação ao domínio político da coroa 
mediante o aprendizado da língua portuguesa, a organização das tribos em núcleos de caráter 
urbano e, sobretudo, o aproveitamento racionalizado de sua força de trabalho em atividades 

extrativas e agrícolas.
Regulada a divisão do território entre as ordens, por meio de cartas régias (1687-1714), vários 

grupos de religiosos iniciaram a tarefa sistemática de colonização, espalhando suas missões 
num raio de milhares de quilômetros pelo vale amazônico.

No empenho de converter os gentios à fé católica e de ampliar o comércio de especiarias,
ou "drogas do sertão",

os religiosos com freqüência transferiam suas missões de um ponto a outro, seguindo sempre 
a margem dos rios. Da multiplicidade desses aldeamentos surgiram dezenas de povoados.
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Colonos Missionários Vs Colonos Leigos

Colonos Missionários: Representados pelas ordens religiosas: Jesuitas/ 
Mercedários/ Franciscanos e Carmelitas – COMPANHIA DE JESUS.

Colonos Leigos:  Moradores  da  Amazônia – Portugueses e imigrantes.

X

Todos os objetivos eram comuns, o controle absoluto do trabalho indígenas; “
serem os índios o único remédio e sustento dos moradores, que sem eles
pereceriam” = Produção da Amazônia era realizada pelo trabalho indígena.



DESCIMENTO:

Núcleos Colonial: Geralmente 
dirigida por um missionário.

Próprios missionários

Moradores Leigos

Serviço de Sua 
Majestade

Recebiam um salário passando dessa forma à categoria de 
índios livres ou índios aldeados.



Resgates

Realizados por TROPAS MILITARES – Índio 
capturados eram chamados = 

índios de corda



Missionários Jesuítas

Antes mesmo de ser iniciada a colonização da Amazônia, os Jesuítas já tinham se apresentado 
na parte norte da América Portuguesa.

Em 1607, esteve na serra de Ibiapada, no Ceará, sob a liderança do padre Luís Figueira. Outros 
chegaram a São Luís nos anos de 1615, 1622 e em 1636 e 1643 chegaram até Belém.

Mas suas obras missionárias, propriamente ditas, iniciam-se com a chegada do padre Antonio 
Vieira na Amazônia, em 1653.

No tempo do padre Vieira, os jesuítas defenderam veementemente a liberdade dos índios, o 
que lhe custou duas expulsões da região (1661 e 1684).

1759, quando foram expulsos definitivamente da Amazônia e de todos os domínios 
portugueses.

Esses atos foram liderados por colonos descontentes com a política indigenista que 
praticavam. A partir de fins do século XVII, atuaram como administradores espirituais em 

cerca de dezenove aldeamentos indígenas ao longo do rio Amazonas. Pela margem direita e 
seu sertão azul, no trecho compreendido do delta do rio ate a região do madeira.



Missionários Jesuítas

Antes mesmo de ser iniciada a colonização da Amazônia, os Jesuítas já tinham se apresentado 
na parte norte da América Portuguesa.

Em 1607, esteve na serra de Ibiapada, no Ceará, sob a liderança do padre Luís Figueira. Outros 
chegaram a São Luís nos anos de 1615, 1622 e em 1636 e 1643 chegaram até Belém.

Mas suas obras missionárias, propriamente ditas, iniciam-se com a chegada do padre Antonio 
Vieira na Amazônia, em 1653.

No tempo do padre Vieira, os jesuítas defenderam veementemente a liberdade dos índios, o 
que lhe custou duas expulsões da região (1661 e 1684).

1759, quando foram expulsos definitivamente da Amazônia e de todos os domínios 
portugueses.

Esses atos foram liderados por colonos descontentes com a política indigenista que 
praticavam. A partir de fins do século XVII, atuaram como administradores espirituais em 

cerca de dezenove aldeamentos indígenas ao longo do rio Amazonas. Pela margem direita e 
seu sertão azul, no trecho compreendido do delta do rio ate a região do madeira.



Regimento das Missões

Em 21 de dezembro de 1686, foi baixado pelo rei de Portugal o Regimento das Missões, este 
documento dava o direito de tutela dos índios capturados aos missionários portugueses e 

certificava o direito de posse de 20 % dos escravos à Coroa Portuguesa.

Com esta tutela os missionários tinham o direito de aculturar e doutrinar os índios de acordo 
com seus interesses, ou seja, converter o índio em cristão. Após catequizar o índio era mais 

fácil convencê-lo a executar as tarefas designadas pelos missionários,
como extração de madeira, frutos e drogas do sertão.

A Junta das Missões podia autorizar os descimentos (persuadir índios, afim de que 
saiam de suas aldeias de origem para viver nas aldeias de missionários),

as tropas de resgates ( resgates de nativos presos por nativos de outras tribos)
e as guerras justas(guerras promovidas com o propósito cristão),

todas estas tinham o acompanhamento de missionários.

Os padres da Companhia terão o governo , não só espiritual, que antes tinham, mas 
o político e temporal das aldeãs de sua administração
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Regimento das Missões

Os privilégios eram atribuídos aos Missionários da Companhia de Jesus, que incluíam o poder 
político e temporal destas aldeias, e que depois também se estendeu aos franciscanos de 

Santo Antonio.

O Regimento das Missões foi um dos motivos de destruição de muitas tribos 
amazônicas, além de não conservar a liberdade e a cultura destas, causando muitos conflitos 

entre colonos e missionários.

O Regimento das Missões durou sete décadas.

Foi no governo de Marques de Pombal que os jesuítas foram expulsos devido à 
concorrência de poder entre eles.Pombal instituiu então, o Regimento do Diretório dos 

Índios.



Tratados

TRATADO DE UTRECHT – 1713
Primeiro Tratado de Ultrecht - 1713. Firmado entre Portugal e a França para estabelecer os
limites entre os dois países na costa norte do Brasil. Estas disposições serviram, quase dois
séculos após, para defender a posição brasileira na questão do Amapá.

TRATADO DE MADRI – 1750
D. João V (Portugal) / D. Fernando VI (Espanha)

TRATADO PRELIMINAR DE LIMITES - Sto. ILDEFONSO 1777
Dona Maria I (Portugal) / Carlos III (Espanha)



Tratados

Tratado de Santo Ildefonso é o acordo assinado em 1777 com o objetivo de encerrar a disputa
entre Portugal e Espanha pela posse da colônia sul-americana do Sacramento, situação que se
prolongava desde a Paz de Ultrecht e a guerra de 1735-1737. O tratado foi intermediado pela
Inglaterra e a França, que tinham interesses políticos internacionais na pacificação dos dois
países ibéricos. Com a assinatura do tratado, a rainha de Portugal, D. Maria I, e o rei da
Espanha, Carlos III, praticamente revalidaram o Tratado de Madri e concederam fundamento
jurídico a uma situação de fato: os espanhóis mantiveram a colônia e a região dos Sete Povos
das Missões, que depois passou a compor grande parte do estado do Rio Grande do Sul e do
Uruguai; em troca, reconheceram a soberania dos portugueses sobre a margem esquerda do
rio da Prata, cederam pequenas faixas fronteiriças para compensar as vantagens obtidas no sul
e devolveram a ilha de Santa Catarina, ocupada poucos meses antes.

TRATADO Sto. ILDEFONSO 1777
Dona Maria I (Portugal) / Carlos III (Espanha)
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ERA POMBALINA (1750-1777)

Primeiro-Ministro:
No reinado de D. José I, foi nomeado Sebastião José de carvalho e Melo, o Marquês de 
Pombal, para o cargo de primeiro-ministro do governo português. Por mais de 25 anos, 
Pombal dirigiu o destino do Reino e da Colônia.

Despotismo esclarecido:
Durante o governo de Pombal, instaurou-se o Despotismo Esclarecido e ocorreu uma serie de
eventos que se relacionaram a um só esforço: a nacionalização da economia brasileira.
Pombal organizou uma política de intervenção do Estado nos diferentes setores da vida
colonial – reformas –, visando obter maior racionalização administrativa e conseguir maior 
eficiência na exploração colonial.
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ERA POMBALINA (1750-1777)

Medidas Pombalinas
• Incentivos estatais para a instalação de manufaturas.
• 1755: criação da Capitania de São José do Rio Negro, hoje Estado do Amazonas.
• 1755: criação da Companhia de Comércio do Estado do grão-Pará e Maranhão, estimulando
as culturas do algodão, do arroz, do cacau, etc., e tentando resolver o problema da mão-
de-obra escrava para a região.
• 1755: criação do Diretório, órgão composto por homens de confiança do governo português, 
cuja função era gerir os antigos aldeamentos. Pombal proibiu a utilização de línguas gerais 
(uma mistura das línguas nativas com o português), tornando obrigatório o uso do idioma 
português em toda a Colônia.
• 1759: criação da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, com o objetivo de 
estimular o cultivo da cana-de-açúcar e do tabaco.
• 1759: extinção do sistema de capitanias.
• 1759: expulsão dos jesuítas (inacianos) da metrópole e da colônia, confiscando-lhes os bens.
• 1762: criação da Derrama com a finalidade de obrigar os mineradores a pagar os impostos 
atrasados.
• 1763: transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de janeiro.
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ERA POMBALINA (1750-1777)

Queda de Pombal

Em 1777, com a morte de D. José I, subiu ao trono Dona Maria I, que afastou pombal do
governo. A queda do ministro foi comemorada por todos os opositores que, finalmente, 
podiam voltar ao poder.

O governo da metrópole suspendeu o monopólio das companhias de comércio e baixou um 
alvará proibindo a produção manufatureira da colônia (com exceção do fabrico de tecidos 
grosseiros para uso dos escravos).



Diretório dos Índios

Lei editada em 1755 por D. José I, que dispunha sobre aldeamentos indígenas do Estado do 
Grão-Pará e Maranhão.
Em 1758 um alvará estendeu essas medidas ao Estado do Brasil.

Esse diretório extinguiu o trabalho missionário dos religiosos nos aldeamentos, elevando estes 
à condição de vilas ou aldeias, administradas por um diretor.
Assegurava a liberdade dos índios.
Cada vila ou aldeia deveria ter uma escola, com um mestre, sendo proibido o uso de idiomas 
que não fossem o português.
Os indígenas deveriam ter sobrenomes em português. A nudez foi proibida, bem como as 
habitações coletivas. A mestiçagem foi estimulada.
Buscava incorporar o índio à sociedade do branco, transformando-o em trabalhador ativo, 
assegurando o povoamento e a defesa do território nacional.

Em 1798, o diretório foi revogado. Os índios aldeados foram emancipados e equiparados aos 
outros habitantes do Brasil.


