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 Neste trabalho discutiremos a situação sócio-política luso-brasileira do século XVIII e a criação do Diretório 

Pombalino ou dos Índios, de modo a inseri-lo num contexto histórico mais amplo e buscar sua melhor compreensão. 

 Antes, porém, entendemos ser necessário tecer alguns esclarecimentos sobre o tema. O Diretório Pombalino, 

ou dos Índios, foi uma lei criada em 1757 através da qual foi extinta a administração eclesiástica dos aldeamentos e 

emancipados os índios da tutela dos missionários. Esta lei, elaborada, primeiramente, para servir a realidade do estado 

do Grão-Pará e Maranhão em 1758 foi expandida a todo território brasileiro até sua revogação em 1798. 

 De modo a contextualizar a dita lei, e não interpretá-la só a partir de seu texto, consideramos importante 

iniciarmos a discussão a partir do governo de Dom João V. Neste período, Portugal encontrava-se enfraquecido 

economicamente e em seu poder fiscalizador; o governo estava nas mãos de Frei Gaspar da Encarnação, o comércio 

com o Brasil era feito livremente, e o escambo e o contrabando enriqueciam os ingleses de Lisboa e Porto. Assim, havia 

a urgência de combater parte da nobreza contrária às ações centralizadoras, subordinar a igreja portuguesa ao rei, bem 

como limitar a ação da Inglaterra em território português.1 Ação que se dava através de uma numerosa população 

inglesa em Portugal, a qual pertencia quase todo o comércio do reino e dispunha de grandes imunidades, tais como a 

dispensa de impostos, fôro privativo e licença para andar armada. 2 

 Aliado a isto, havia o problema enfrentado pelo reino ibérico por causa do contrabando e ataques militares dos 

ingleses em território português no Prata. Ataques estes que nem sempre se davam sobre navios e soldados de Portugal 

e sim espanhóis, mas que acarretavam conflitos diplomáticos entre os reinos ibéricos, isto porque a Inglaterra fazia os 

ataques em mares portugueses e se aproveitava da colônia portuguesa de Sacramento para contrabandear produtos em 

áreas espanholas. 

 Nesse contexto, a nomeação de Sebastião de Carvalho como secretário de Estado da Guerra e dos Negócios 

Estrangeiros, foi uma opção política para sanar tal enfraquecimento, pois, 

 

Em síntese, a alternativa que se colocava era: ou resistir à crise do poder do Estado e da 
atividade exportadora, ou permitir que, pela inércia, tivessem prosseguimento as tendências 
desagregadoras e centrifugas então em desenvolvimento. 
Desde seu início, a partir das primeiras providências então tomadas, evidenciaram-se as 
disposições do novo governo: a reorganização e o reforço do aparelho do Estado; a pronta 
recuperação dos reditos coloniais pela desobstrução dos canais burocráticos que tolhiam a 
circulação comercial e a arrecadação fiscal.3 
 

 Tal opção explica a política marcada pela eliminação sistemática da oposição ao poder do Estado absolutista, 

isto é, política de supressão à reação dos três setores potencialmente mais opositores das novas diretrizes políticas e 

econômicas: o setor antimonopolista da burguesia mercantil, o antiabsolutista da aristocracia nobiliária e o da 

aristocracia eclesiástica. 

 Através da verificação deste quadro, Pombal assumiu três preocupações: a do aumento da receita do Estado, do 

impedimento de uma burguesia rica e da unidade executiva da justiça, através da restrição dos privilégios jurídicos da 

nobreza e clero. 

 Verificamos, assim, no século XVIII, mais especificamente em sua segunda metade, o desenrolar-se em 

direção ao fortalecimento do poder régio, à centralização.4 Dessa forma, compreendemos os acontecimentos 

portugueses do período da administração do Marquês de Pombal dentro de um processo histórico mais amplo. Isto é, 
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entendemos as reformas pombalinas não como, simplesmente, fruto da inteligência ou do despotismo de Sebastião José 

de Carvalho, mas inseridas num contexto de centralização do poder em desenvolvimento não só em Portugal, mas na 

Europa. 

 Em meio a este quadro político, Pombal levou adiante suas reformas, entre elas a de criação de companhias de 

comércio monopolistas, pautadas no modelo inglês. Assim, criou a Companhia das Vinhas do Alto Douro, a de 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a de Pernambuco e Paraíba. Companhias que expulsaram, entre outros 

seguimentos, os mercadores ingleses de ramos importantes do comércio com o Brasil. 

 Naquele momento, o Brasil tinha as atenções do Estado Português voltadas para si; Portugal tinha consciência 

da importância da colônia americana para sua sobrevivência.5 Importância bem exemplificada no seguinte relato: 

 

Na realidade a América era não só manancial perene de recursos para o tesouro régio, senão 
também o centro em torno do qual gravitava a vida econômica de toda a monarquia. De lá 
vinham o oiro e os diamantes; o pau-brasil, monopólio do Estado; o tabaco, que já em 1716 
produzia o quinto das rendas do soberano; o açúcar e a courama, que nessa época concorriam 
para as receitas do Estado com mais de 200 contos. Soma a que acresciam os direitos de 
fazenda estrangeiras exportadas para a colónia. Para o Brasil iam os produtos do Portugal 
europeu, e das ilhas do Atlântico; os que se importavam da Índia, e os escravos de que Angola 
se sustentava.6 
 

 Desse modo, embora o crescimento do Brasil fosse lento, na segunda metade do século XVIII a colônia crescia 

em importância no mundo português (incluindo Portugal, África, Extremo Oriente e América) e um de seus produtos de 

maior exportação, o açúcar — apesar das flutuações no mercado internacional — continuou a ser o principal na pauta 

de exportação durante todo o século.7 Assim, 

 

Em 1750 estava claro que o Brasil se tornara a pedra fundamental do império português, e como 
tal tinha posição destacada na tentativa de Portugal de garantir sua sobrevivência contra rivais 
europeus como a Espanha ou em relação a aliados como a Inglaterra. Ironicamente, a 
importância cada vez maior do Brasil na equação colonial portuguesa correspondeu a um 
impulso crescente em direção ao absolutismo e ao centralismo por parte da coroa, primeiro com 
João V (1705-50) e depois com José I (1750-77) e seu ministro, o Marquês de Pombal, que pôs 
Brasil e Portugal no caminho do conflito, embora poucos percebessem isso na época.8 
 

 Nesta conjuntura, as reformas pombalinas constituíram-se em tentativas de afrouxar os laços de dependência 

de Portugal em relação à Inglaterra e variaram desde a alteração da estrutura judicial com o estabelecimento da Relação 

do Rio de Janeiro (1751), passando pelo estímulo do comércio com a criação das companhias monopolistas (1755 a do 

Grão-Pará e Maranhão e 1759 a de Pernambuco e Paraíba), elevação do Rio de Janeiro à capital da colônia (1763), 

criação do Erário Régio etc. 

 Em meio a estas e outras questões e como parte das reformas para soerguimento da coroa portuguesa, o 

Diretório dos Índios foi criado. É importante reafirmar que esta lei foi primeiramente elaborada para servir à realidade 

sócio-histórica do Grão-Pará e Maranhão, região que dependia extremamente do trabalho indígena e encontrava-se 

dividida em várias missões religiosas, possuindo a Coroa Portuguesa pouco controle sobre a organização econômica e 

os lucros da região. 

 Já na última década do século XVII a Amazônia estava dividida, por decisão real, em jesuítas, mercedários, 

frades de Santo Antônio, carmelitas, da piedade e, em 1700, franciscanos da província da Conceição. Estas ordens, e 

suas missões, ocuparam, durante muito tempo, posição privilegiada na política indígena, como é o caso dos jesuítas no 

Maranhão que detinham o monopólio da posse e distribuição da mão-de-obra indígena; posição privilegiada não só no 

Maranhão, mas nos territórios portugueses da América.9 
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 Os padres das missões detinham o monopólio das operações de produção, transporte e venda dos bens 

comercializáveis e não possuíam o problema do lucro individual e imediato, conseguindo organizar as atividades de 

modo mais sistemático, daí a resistência aos planos centralizadores do Marquês de Pombal. 

 Neste contexto, o Diretório Pombalino foi estabelecido no Grão-Pará e Maranhão e pela análise de seus 

dispositivos pode-se observar, já nos primeiros parágrafos, a extinção da administração temporal dos regulares sobre os 

indígenas e a organização hierárquica dos novos administradores civis. Nestes, os religiosos foram acusados de 

manterem os índios na ignorância e de os conservarem no barbarismo e no paganismo, privados dos mistérios da 

sagrada religião. 

 Pelo Diretório a cristianização dos índios foi passada a cargo do Prelado da Diocese do Grão-Pará e Maranhão. 

Os missionários foram acusados de não terem interesse em ensinar a língua portuguesa aos índios para que, deste modo, 

os pudessem subjugar e manter longe da civilidade. Assim, determinou-se a obrigação do ensino do português e do 

estabelecimento de escolas para meninos e meninas. Os indígenas ficaram obrigados a pagar o dízimo, isto é, a 

contribuir com a décima parte do que produzissem ou dos gêneros que adquirissem, em conformidade com a pastoral 

que o Prelado da Diocese havia publicado em todo o Bispado. 

 Em 1758, a lei foi expandida por todo o território brasileiro, mas seu estabelecimento não se deu de maneira 

uniforme. Assim, percebemos que as diferenças entre as realidades regionais são de grande significado para o êxito ou 

fracasso de uma lei, e que o foram durante a aplicação do Diretório. Entendemos ser necessário para a compreensão 

deste que se faça um estudo particularizado do modo como se deu sua aplicação em cada parte do Brasil. 

 Nossa opção de pesquisa se deu por Pernambuco. Neste é preciso considerar sua ligação com o Estado 

Português, dentro dos moldes do pacto colonial, através da produção e exportação de açúcar e da força de trabalho que 

neste tipo de cultura foi utilizada, isto é, trabalho escravo de populações africanas. Como se pode perceber, Pernambuco 

possuiu uma importante produção voltada para o mercado externo e foi grande participante do comércio de escravos 

africanos, não sendo dependente do indígena para a produção ou povoamento com o intuito de garantir a posse da 

região para Portugal, pois como afirma Muriel Nazzari10, desde a década de 1620 que a força de trabalho do escravo 

africano tinha quase suplantado o trabalho indígena na produção açucareira nordestina. 

 A análise da aplicação do Diretório dos Índios em Pernambuco está sendo realizada a partir das 

correspondências entre o Estado Português, através do Conselho Ultramarino, e a Câmara, o clero secular e regular, os 

procuradores locais e os diretores. As primeiras análises desta documentação demonstram que em Pernambuco também 

houve conflitos entre o Estado e as ordens religiosas, sendo a Companhia de Jesus a que mais recebeu acusações e 

chegou a ser impedida de confessar e ensinar. Em carta escrita pelo Bispo de Olinda ao Secretário de Estado da 

Repartição do Ultramar, Joaquim da Costa Corte Real, o episódio é assim relatado: 

 

Com tudo no dia 8 de maio do corrente ano, com o parecer do Governador e Capitão General, e 
Desembargador Ouvidor Geral tomei a resolução de os mandar suspender de confessar e pregar 
neste povoado a todos os religiosos que nele houvesse, como também que fechassem os pátios 
dos estudos dos seus colégios de Olinda, Recife, Paraíba e Hospício do Ceará, o que se 
executou fielmente e assim se acham e ficam suspensos.11 

 

 Pelo relato observamos que ao lado do Estado estava o clero secular, representado pelas figuras do Bispo e dos 

vigários, responsáveis pela administração do poder espiritual nas vilas e lugares erigidos em locais das antigas aldeias 

administradas pelos religiosos regulares. Este clero, junto com os administradores civis, executava ações como a 

distribuição de terras e cabeças de gado antes pertencentes às missões, criação de novas vilas e lugares, taxação dos 

paroquianos para o pagamento dos vigários e coadjutores das vilas etc. A documentação também tem-nos revelado a 
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preocupação em se fazer com que os índios dos sertões pernambucanos trabalhassem no cultivo da terra e criação de 

gado, bem como em se controlar a ação dos padres missionários e seu enriquecimento. 

 Outro ponto bastante comum nas cartas é o relato da felicidade indígena com o estabelecimento do Diretório e 

a restituição da liberdade que este determinou. Porém, precisamos levar em conta que a conversa dos administradores 

civis se dava com os principais das aldeias, figuras das quais necessitavam do apoio e as quais poderiam obter 

vantagens com a nova lei — como no caso da distribuição de terras e gado, que se decidiu fazer entre os principais e 

não por toda a população da antigas missões.12 

 Além disso, notamos certa tentativa de mostrar êxito na aplicação da lei, porém temos que considerar o lugar 

social daqueles que relatam e a impossibilidade de se poder dizer tudo diante do desenrolar da centralização do poder e 

das perseguições políticas em curso no Portugal pombalino. Isto não significa que os indícios das dificuldades não 

sejam perceptíveis nas falas, como, por exemplo, o atraso das côngruas e soldos verificado em carta de Luis Diogo 

Lobo da Sylva.13 

 Em 1798 o Diretório dos Índios foi extinto e ao longo da história, muitas versões foram suscitadas acerca dele. 

Diversos argumentos foram utilizados pelos observadores da época e pelos historiadores em apoio ou desacordo com a 

lei e, do mesmo modo, para explicar sua extinção. Alguns, por exemplo, defendem que a lei pombalina foi uma grande 

tentativa de civilizar os índios e restituir-lhes a liberdade, outros, por sua vez, que foi mais uma forma de 

enfraquecimento e extermínio indígena. Em Pernambuco, um dos objetivos de nossa pesquisa é compreender tal 

processo de extinção. 

 Cada um desses discursos caracterizam-se por suas diferentes formações de sentidos14; não são visões únicas, 

extraídas a partir da simples leitura e decodificação da mensagem passada nos 95 artigos da lei. Ao contrário, cada um 

carrega em si percepções diferentes de um “mesmo” texto, de um “mesmo” período da história. Percepções estas 

afetadas pelo lugar social, ideologia, enfim, visões de mundo daqueles que falam. 

 Por essa discussão, entendemos que a história indígena não é algo simples. Porém, constatamos que existem 

alguns caminhos de abordagem, perspectivas metodológicas, que nos ajudam a quebrar preconceitos fortalecidos ao 

longo de 500 anos; que nos ajudam a fazer uma história mais próxima daqueles dos quais falamos. Tais perspectivas, 

porém, não nos deixam perder de vista que o nosso relato será sempre mais um, não melhor ou pior que outros. Será 

carregado do mundo que há em nós (no qual acreditamos). 
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NOTAS: 

 
1Sobre isto ver VERÍSSIMO, Ignácio José. Pombal, Os Jesuítas e O Brasil, 1961. 
2 AZEVEDO, João Lúcio de. O Marquês de Pombal e a Sua Época, 1922. 
3FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia Ilustrada. P. 374. 
4 Neste pressuposto nos apoiamos em HESPANHA, António Manuel. As Vésperas do Leviathã: Instituições e Poder 

Político. Portugal — Séc. XVII, 1986. Este autor discorda do que chama tese da precoce centralização do poder. Para 

ele, o desenvolvimento inegável do aparelho administrativo central nos séculos XVI e XVII foi, muitas vezes, 

apressadamente identificado como centralização do poder. 
5 BRANDÃO, Sylvana Maria. Triunfo da (Des) Razão: A Amazônia na Segunda Metade do Século XVIII, 1999. 
6 AZEVEDO, João Lúcio de. Épocas de Portugal Econômico. Esboços de História. P. 377. 
7 SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, 1550-1835, 1988. 
8 SCHWARTZ, Stuart e LOCKHART, James. A América Latina na Época Colonial. P. 426. 
9 MOREIRA NETO, Carlos de Araújo. Índios da Amazônia. De Maioria a Minoria (1750-1850), 1998. 
10 Da Escravidão à Liberdade: A Transição de Índio Administrado para Vassalo Independente em São Paulo Colonial. 

In: Maria Beatriz Nizza da Silva (org.). Brasil. Colonização e Escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
11 Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco, Caixa 49, documento sem número, de 30 de junho de 1759. 
12 Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco, Caixa 49, documento sem número, de 12 de maio de 1759. 
13 Arquivo Histórico Ultramarino, Pernambuco, Caixa 49, documento sem número, de 18 de maio de 1759. 
14 ORLANDI, Eni P. Terra à Vista: Discurso do Confronto: Velho e Novo Mundo, 1990. 


