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RESUMO: A criação de vilas nas antigas aldeias indígenas constitui um dos aspectos mais
significativos da política colonial adotada em relação aos índios no período pombalino. Na
Bahia, a aplicação das leis que tratavam da liberdade indígena e da transformação das aldeias
em vilas e povoações estaria a cargo de três conselheiros ultramarinos enviados do reino, em
conjunto com as autoridades locais, tendo resultado na transformação de treze aldeias
administradas pelos jesuítas em vilas. Os índios dessas novas vilas buscaram assumir um
papel ativo diante das mudanças, posicionando-se como súditos cristãos do rei de Portugal,
condição que lhes foi atribuída. Com base nessas questões, buscamos indicar a importância
dessas vilas para a história colonial e indígena do século XVIII.
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A criação de vilas nas antigas aldeias indígenas constitui um dos aspectos mais
significativos da política adotada em relação aos índios, no chamado período pombalino
(1750-1777). O processo teve início no norte da América Portuguesa, nas capitanias
pertencentes ao Estado do Grão-Pará e Maranhão, sob o governo de Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo (futuro Marquês de Pombal)
e autor de um documento fundamental da política indigenista pombalina, o Diretório dos
Índios do Maranhão, redigido em 1757 e tornado lei em agosto do ano seguinte. Sua atuação
visava, entre outros aspectos, recuperar economicamente a região e assegurar o povoamento
por meio da integração dos povos indígenas3.
As aldeias que seriam convertidas em vilas no período pombalino não eram povoações
indígenas anteriores ao contato com os europeus. Eram núcleos de povoamento e catequese
fundados desde o século XVI por missionários e outros agentes coloniais, com o intuito de
modificar a cultura e o modo de vida indígena4. Sua administração competia, principalmente,
às ordens religiosas, encarregadas de catequisar e instruir os índios em relação ao cristianismo
e à vida social e civil5.
Em meados do século XVIII, na Bahia, havia cerca de trinta e seis aldeias indígenas,
de acordo com as informações fornecidas pelo cronista José Antônio Caldas, junto com um
levantamento realizado no mesmo período, incluindo as capitanias de Ilhéus, Porto Seguro,
Espírito Santo e Sergipe d’el Rei6. Dessas aldeias, vinte ficavam na Bahia, quatro em Ilhéus,

três em Porto Seguro, duas no Espírito Santo e sete em Sergipe. Deste total, vinte e cinco
aldeias eram administradas por religiosos, sendo uma pelos carmelitas descalços, duas pelo
calçados, quatro pelos capuchinhos italianos, cinco pelos franciscanos e treze pelos jesuítas.
Quatro delas estavam, aparentemente, sem nenhum missionário ou administrador, e as sete
restantes estavam nas mãos do clero secular. A proeminência das ordens religiosas na
administração das aldeias é um aspecto fundamental, pois as reformas pombalinas visavam,
entre outras questões, combater o “excessivo poder” dos religiosos na gestão da questão
indígena na colônia7.
As leis de 6 e 7 de junho de 1755, promulgadas para o Estado do Grão Pará e
Maranhão, tratavam da liberdade indígena e da transformação das aldeias em vilas e
povoações8. Essas leis passaram a vigorar no Estado do Brasil a partir da promulgação do
alvará com força de lei do dia 8 de maio de 1758. Seu texto põe em relevo a questão da
liberdade indígena, indicando que a transformação das aldeias em vilas visava, no tocante aos
índios, estabelecer “huma forma de governo propria para civilizallos, e attrahillos por este
unico e adequado meyo ao Gremio da Santa Madre Igreja”9. Vivendo em vilas ou
“povoações civis”, os índios contribuiriam para o povoamento e a prosperidade da colônia
lusitana, equiparando-se aos demais vassalos ou súditos luso-brasileiros10.
No mesmo dia em que foi promulgado esse alvará, foram assinadas, pelo monarca,
duas cartas régias: uma endereçada ao vice-rei do estado do Brasil, D. Marcos de Noronha, 6º
Conde dos Arcos, e outra ao arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Matos. Ambas
enfatizavam a necessidade de aplicação da nova política referente aos índios, incluindo a
transformação das aldeias em vilas, determinando que eles fossem mantidos em sua
liberdade11.
No dia 19 de maio, o monarca assinou uma série de documentos relativos à execução
dessas medidas. Na Bahia, sede do vice-reinado e do único arcebispado existente no Brasil, as
diligências estariam a cargo de três conselheiros ultramarinos enviados do reino, com amplas
atribuições, que envolviam outros assuntos relacionados à Companhia de Jesus, cuja expulsão
dos reinos e domínios ultramarinos acabaria sendo decretada em setembro do ano seguinte.
Os três ministros enviados do reino foram Antônio de Azevedo Coutinho, Manoel Estevão de
Almeida de Vasconcelos Barberino e José Mascarenhas Pacheco Coelho de Mello. Os dois
últimos foram nomeados para o Conselho Ultramarino em função das diligências que vinham
executar na Bahia12.
A aplicação das políticas definidas nesse conjunto de ordens régias implicava na
instalação de dois tribunais. O primeiro, presidido pelo vice-rei, reunia atribuições próprias do

Conselho Ultramarino, principal órgão da administração colonial lusitana. O outro, presidido
pelo arcebispo, assumiria interinamente os encargos da Mesa da Consciência e Ordens, órgão
proeminente na administração da igreja ultramarina e no cumprimento das obrigações
inerentes ao padroado régio lusitano13. Esses tribunais foram instalados em setembro do
mesmo ano, dando início, imediatamente, às suas diligências, entre as quais, a criação de vilas
nas antigas aldeias indígenas14.
Apesar de o alvará de 8 de maio de 1758 e as cartas régias dirigidas ao vice-rei se
referirem a todas as aldeias indígenas, sem nenhum restrição, as cartas dirigidas ao arcebispo
referiam-se, especificamente, às que eram administradas pelos jesuítas. Além disso, a
ocorrência de outras diligências relativas aos religiosos da Companhia de Jesus levou os
conselheiros ultramarinos à conclusão de que apenas as aldeias administradas por esses
religiosos deveriam ser incluídas em tais diligências, sendo transformadas em vilas ou
povoações. Eles remeterem para ulterior deliberação régia a inclusão das demais aldeias,
administradas por franciscanos, capuchinhos e carmelitas descalços e da observância 15. As
que tinham à frente clérigos seculares, tampouco foram convertidas em vilas, com a única
exceção das aldeias de Pedra Branca e Caranguejo, que foram convertidas em vila, em um
momento um pouco posterior16.
Desse modo, na Bahia, incluindo as capitanias de Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo
e Sergipe d’el Rei, apenas as aldeias administradas pelos jesuítas foram convertidas em vilas
pelo tribunal responsável em aplicar as diretrizes da política pombalina em relação aos índios
(vide quadro na página seguinte). Após a criação da ouvidoria de Porto Seguro, em 1763,
novas vilas foram criadas, à luz da legislação da década de 1750, porém, elas não foram
erguidas a partir de aldeias preexistentes, embora contassem com parte de sua população
composta por índios. Apesar de constituírem uma dimensão fundamental da política
pombalina na Bahia, essas vilas não se inserem na atuação do tribunal instalado em 1758, do
qual estamos tratando17.
A criação de vilas a partir das aldeias jesuíticas na Bahia teve início ainda em outubro,
com o envio do juiz de fora da cidade de Salvador, João Ferreira Bittencourt e Sá, para a
aldeia do Espírito Santo, localizada cerca de 7 léguas ao norte da cidade. A aldeia, fundada no
século XVI, foi transformada em vila com o nome de Nova Abrantes18. O ritual de criação,
descrito por Bittencourt e Sá aos membros do tribunal, teve início com a leitura, em voz alta,
das ordens régias referentes à liberdade indígena e à criação da vila. Em seguida, foi erguido o
pelourinho, no meio da praça, e escolhidos os novos vereadores, oficiais e juízes. O ministro
procedeu à identificação de todos os índios da aldeia, destacando os que sabiam ler e escrever,

reuniu informações sobre as terras, a produção agrícola e artesanal, os arrendamentos a
terceiros, as atividades econômicas dos índios e as possibilidades de crescimento da vila que
acabava de ser fundada, indicando a possibilidade de abertura de um pequeno porto na foz do
rio Joanes para o escoamento da produção de algodão e algumas manufaturas19.

Quadro 1 - Vilas criadas pelo Tribunal do Conselho Ultramarino na Bahia (1758-1760)
Aldeia

Localização

Vilas

Ipitanga

Bahia

Abrantes

Natuba

Bahia

Soure

Saco dos Morcegos

Bahia

Mirandela

Canabrava

Bahia

Pombal

Geru

Sergipe

Tomar

Serinhaém

Ilhéus

Santarém

Maraú

Ilhéus

Barcelos

Escada

Ilhéus

Olivença

Conceição

Ilhéus

Almada

São João

Porto Seguro

Trancoso

Patatiba

Porto Seguro

Verde

Fonte: AHU/BA, Avulsos, cx. 139, doc. 10701.

As demais vilas foram criadas por diferentes autoridades coloniais designadas pelo
Tribunal do Conselho Ultramarino em novembro de 1758 (vide quadro na página seguinte).
Sobre as vilas criadas no sertão da capitania, conseguimos localizar o relatório enviado pelo
juiz de fora da vila de Cachoeira, no qual ele responde aos quesitos estabelecidos pelos
membros do tribunal e apresenta diversas informações sobre a aldeia de Natuba, que deu
origem à vila de Nova Soure20.
Em janeiro de 1760, o Tribunal do Conselho Ultramarino informou ao monarca sobre
a conveniência de suspender suas reuniões ordinárias, tendo em vista a conclusão das
diligências relativas às aldeias administradas pelos jesuítas na Bahia21. Onze vilas haviam sido
criadas até aquele momento, faltando apenas as aldeias de Iriritiba e Reis Magos, na capitania
do Espírito Santo. A questão com os jesuítas já havia tomado um rumo decisivo, após o
decreto de expulsão (3 de setembro de 1759), e quase todas as demais aldeias existentes na
Bahia acabariam permanecendo a cargo dos mesmos religiosos que as administravam
anteriormente22.

Quadro 2 - Distribuição dos ministros encarregados de criar as novas vilas
Ministro

Função

Vilas

Luiz Freire de Veras

Ouvidor e corregedor da Comarca Olivença, Barcelos e Santarém
da Bahia

José Gomes Ribeiro

Juiz de Fora da Vila da Cachoeira

Soure

Miguel de Arez Lobo de
Carvalho

Ouvidor e corregedor da Comarca
de Sergipe d'El Rei

Pombal, Mirandela e Távora

Antônio da Costa Souza

Capitão-mor da Capitania de Porto Trancoso e Vila Verde
Seguro

Manoel da Cruz Freire

Ouvidor da Capitania de Porto
Seguro

Trancoso e Vila Verde

Francisco de Salles Ribeiro

Ouvidor e corregedor da Comarca
da Capitania do Espírito Santo

Benevente e Almeida

João Ferreira de Bitencourt e
Sá

Juiz de fora da cidade da Bahia

Abrantes

Fonte: AHU/BA, Avulsos, cx. 139, doc. 1070123.

Para os índios, o que ficou desse processo de transformação das aldeias em vilas? A
documentação consultada revela que eles buscaram assumir um papel ativo diante das
mudanças, posicionando-se como súditos cristãos do rei de Portugal, condição que lhes foi
atribuída pelas leis promulgadas entre 1755 e 1758, incluindo o Diretório dos Índios, de
175724.
Os índios da nova vila de Abrantes, por exemplo, encaminharam pelo menos três
requerimentos às autoridades, logo após a criação da vila25. O primeiro seguiu em nome dos
“moradores da Vila da Nova Abrantes”. Ele abrange vários assuntos, entre os quais, a divisão
das terras entre os índios, a ocupação da antiga residência dos jesuítas, o envio de um mestre
de ler e escrever para a vila e de uma tecedeira para ensinar o ofício às mulheres, além de um
novo escrivão. Como se pode perceber, essas questões correspondiam às expectativas criadas
pelos índios em relação à sua nova condição de “súditos” do monarca português. No entanto,
eles buscavam, também, manter vantagens anteriores, advindas de sua condição de “índios”,
tais como, a isenção do pagamento de dízimos e direitos paroquiais26.
O segundo requerimento foi encaminhado em nome do “Juiz ordinário, e vereadores
do Senado da Câmara”. Seus signatários insistiam no envio de uma tecedeira e de alguém que
pudesse ensinar os índios a ler e escrever, além de um novo escrivão. Eles também reiteravam
o direito de isenção de direitos paroquiais e dízimos, além de solicitarem ajuda para a
reconstrução da Igreja. Percebe-se que o trabalho de catequese havia sido bem sucedido, em

alguma medida, considerando sua preocupação com a reforma da igreja, ou seja, o espaço
sagrado, por excelência, da aldeia. Não obstante, os índios não se mostram desapontados com
a saída dos jesuítas. Com relação à sua antiga residência, preferiam transformá-la em Casa de
Câmara e Cadeia, símbolo do novo status adquirido, enquanto súditos do rei, do que entregála ao novo pároco27.
O terceiro requerimento levantava suspeita sobre a conduta dos jesuítas,
especificamente, na questão envolvendo a demarcação das terras da vila, que teve início em
1758 e se prolongou nos anos seguintes. Os índios alegavam que o último religioso que
administrou a aldeia, padre José de Lima, havia levado os livros de registro dos
arrendamentos dos moradores que cultivavam terras pertencentes aos índios, prejudicando a
cobrança desses rendimentos pela câmara da nova vila. Eles também acusavam o procurador
da Companhia de Jesus, padre João da Penha, de induzir um liberto a convencer certo
Lourenço Machado a mentir a respeito da localização do Morro do Grilo, que seria usado
como ponto de referência para a demarcação das terras. Essa documentação testemunha a
atuação da Câmara, empossada em 1759, na defesa dos interesses dos índios, fazendo uso dos
mecanismos institucionais de poder aos quais passaram a ter acesso. Porém, não nos foi
possível saber o desfecho dessa questão, nem se os jesuítas eram realente culpados das
acusações feitas pelos índios28.
Os índios da missão do Saco dos Morcegos também representaram perante as
autoridades suas queixas sobre a atuação de seu último missionário, alegando que ele teria
vendido, sem sua permissão, trinta e tantas ovelhas e outros animais, além de oito carros de
milho e uma roça de mandioca, ao saber da nomeação do novo pároco. Ele também teria
levado os móveis e objetos da residência, na qual se poderia abrigar o novo vigário, incluindo
dezesseis colheres e garfos de latão, louças, toalhas, guardanapos, roupas de cama e livros. Os
índios aproveitaram para argumentar que eram pobres e que não podiam pagar “dizimos, nem
enterros, nem cazamentos”, informando que havia muitos moradores brancos, vizinhos da
aldeia, que poderiam pagar tais direitos ou taxas. Eles tinham levado quinze dias de jornada
da aldeia até a cidade, percorrendo uma distância de cerca de 65 léguas (aproximadamente
390 km) para apresentar seu descontentamento, e temiam pelo desfecho de sua representação,
já que precisavam voltar à aldeia e não tinham quem demandasse por eles na cidade29.
Esses documentos revelam que os índios estavam sintonizados com as mudanças em
andamento e cientes das medidas da Coroa em relação à sua liberdade e favorecimento. Eles
também se apegavam a antigos direitos, como a isenção de dízimos e do pagamento de
direitos paroquiais, os quais deixariam de ter validade a partir do estabelecimento das vilas30.

Desse modo, buscavam equilibrar, de modo pertinente, sua situação de “índios” ou “gentios”
com a nova condição de “súditos cristãos” do rei de Portugal, honrados e favorecidos por Sua
Majestade31.
Essas questões indicam que o período pombalino foi um momento crucial para os
índios. A transformação das aldeias em vilas propiciou mudanças significativas, ainda que
essas mudanças não tenham levado à sua efetiva integração à sociedade colonial, tampouco
lhes reconhecendo o direito de recusá-la. Reconstituir a trajetória dessas vilas nos dois séculos
seguintes certamente representaria uma contribuição importante para a história dos índios no
período colonial e para as lutas travadas contemporaneamente por seus descendentes.
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