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As correspondências produzidas  pela máquina administrativa no seio do império 
português representavam, mais do que um meio de comunicação,  um espaço onde a 
política se configurava. Dom João de Lencastre, nomeado governador geral do Brasil 
em 1694, produziu uma série de cartas  enviadas para as diversas capitanias e através 
delas exerceu sua governação sobre as questões que permearam os oito anos da sua 
administração. Nesta perspectiva, este trabalho visa analisar as práticas governativas 
de Lencastre no que diz respeito a guerra dos bárbaros, movimento heterogêneo 
iniciado em meados do século XVII, consequência direta do projeto de expansão para 
o interior do Brasil empreendido pela coroa portuguesa e que é tema recorrente na sua 
comunicação epistolar. Entre muitos aspectos observar-se-á as suas ações em relação 
a guerra contra os índios tapuias (termo genérico para se referir aos índios não tupis), 
e como ele equilibrou os interesses régios com os interesses das elites locais – 
criadores de gado, governadores das capitanias e capitães mores –  e dos paulistas, 
reconhecidamente hábeis no trato com os índios. Num quadro mais amplo trata-se de 
compreender como estes oficiais régios que circulavam nas diversas partes do 
ultramar foram essenciais para administração do império português.   
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