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Resumo: Com o presente trabalho pretendemos analisar a ação do clero diocesano nos 

aldeamentos jesuítas transformados em paróquias após a Reforma dos Jesuítas no 

Arcebispado da Bahia, na segunda metade do século XVIII, que se encontravam em 

estado de pobreza extrema. Pretendemos verificar como a situação de pobreza material 

do pároco, dos paroquianos e das aldeias influenciavam nas relações entre clero, índios e 

demais autoridades civis. Apontaremos quais estratégias eram utilizadas pelo clero 

diocesano para superar os obstáculos impostos pela pobreza, bem como a participação 

ativa dos paroquianos índios nesse processo. 

Procuramos analisar os conflitos e confluências ocorridos durante a Reforma dos Jesuítas 

sob a luz das relações entre Estado e Igreja no período moderno, tentando estabelecer as 

singularidades, fissuras e contradições existentes na tentativa de controle das consciências 

dos súditos/fiéis por parte da Igreja e do Estado em situações adversas como nas paróquias 

de índios na Bahia. 

 

 

Introdução 

No Arcebispado da Bahia, durante o período colonial, párocos e paroquianos 

conheceram diversas situações de penúria material a influenciar na tarefa de “cura de 

almas” de uns e na busca por salvação de outros. Devido ao padroado régio, era de 

responsabilidade da Coroa portuguesa garantir a assistência material ao culto católico nas 

conquistas. Mas era também de seu interesse que o maior número possível de súditos/fiéis 

estivesse sob a vigilância e controle de uma Igreja que comungasse do seu projeto 
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político, e que fosse uma comunicadora privilegiada deste projeto junto às mais diversas 

populações do Império.  

O presente artigo pretende analisar como se dava as relações entre o clero 

diocesano e essas populações em um ambiente de pobreza bem peculiar: as vilas de índios 

criadas a partir da chamada Reforma dos Jesuítas, na segunda metade do século XVIII na 

Bahia. Analisaremos as relações entre párocos, índios, prelados e autoridades civis nessas 

novas paróquias de índios sob a ótica das relações entre Igreja e Estado no período 

moderno e com o auxílio das formulações de Wolfgang Reinhard e Heinz Schilling, e 

sintetizados para o caso de Portugal por Federico Palomo, sobre o conceito de 

“confessionalização”.  

Para Federico Palomo1, ao longo dos séculos XVI e XVII, na Europa, houve uma 

preocupação, por parte tanto da Igreja quanto do Estado, de enquadrar as condutas e as 

vivências religiosas das populações do Antigo Regime dentro da ortodoxia católica, 

perseguindo assim manifestações de crenças e práticas heterodoxas2. Para isso se valiam 

tanto de instrumentos de coerção quanto de estratégias pedagógicas e persuasivas. A 

confessionalização seria justamente a tentativa de, através desse enquadramento, 

homogeneizar um tipo de confissão, no interior de um determinado território: no caso de 

Portugal, a confissão Católica Romana, que por sua vez cumpriria o papel de embasar 

com preceitos religiosos os projetos políticos da monarquia absolutista deste Reino. 

Junto a isso, haveria uma progressiva incorporação da Igreja pelo Estado, e a 

sujeição da primeira pelo segundo. Ainda assim, a Igreja continuava gozando de um poder 

extraordinário nesses territórios e o utilizava como forma de disciplinar as populações em 

favor do poder político vigente, servindo assim como ótimo comunicador com os súditos. 

José Pedro Paiva indica a função de comunicadora da Igreja como uma das vantagens 

para a Coroa em manter uma relação de aliança com a Igreja. No seu artigo El estado en 

la Iglesia y la Iglesia en el Estado – Contaminaciones, dependencias y disidencia entre 

la monarquia y la Iglesia del reino de Portugal (1495-1640)3, Paiva destrincha esta 

                                                           
1 Federico Palomo, A Contra-Reforma em Portugal, 1540-1700 (Lisboa: Livros Horizonte, 2006), 9. 

2 Palomo, 9-10. 

3 José Pedro Paiva, "El estado en la Iglesia y la Iglesia en el Estado – Contaminaciones, dependencias y 
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relação demonstrando as vantagens para a Coroa – a comunicação com os fiéis através da 

malha paroquial e sua melhor penetração na população, por exemplo –, bem como as 

vantagens para a Igreja – como o próprio monopólio da confissão naquele território. Paiva 

identificou esta relação como uma interpenetração da Igreja no Estado e do Estado na 

Igreja, com dependências mútuas, mas também conflitos, sendo imprecisos os limites de 

competências e interesses de um e outro.  

Diante dessa relação entre Estado e Igreja, o projeto pombalino – que entre outras 

medidas instituiu as vilas de índios sob administração espiritual do clero diocesano onde 

antes haviam as missões jesuítas –, significou para Evergton Sales Souza,  

“em certa medida, o ponto de chegada de um longo processo de 

dependência, contaminações e dissidências entre estas duas instituições. 

Mas ela é também um ponto de partida. Pela primeira vez, no mundo 

português, um projeto político governamental, claramente definido, 

buscou submeter a Igreja ao controle estatal. Mais do que isso: o projeto 

foi bem sucedido. A instituição eclesiástica continuou a ter um lugar 

importante no edifício sócio-político, mas, de uma vez por todas, tornou-

se patente sua subordinação ao Estado. 4” 

A Reforma dos Jesuítas 

Até a primeira metade do século XVIII, vigorou na América portuguesa um 

modelo de colonização dos povos indígenas conhecido como “sistema dos jesuítas”. Tal 

modelo se caracterizava pela catequização desses povos a partir da sua organização em 

aldeamentos, cuja administração temporal e espiritual estaria sob responsabilidade de 

missionários, sobretudo num primeiro momento, daqueles da Companhia de Jesus. Em 

seu livro, Da Catequese à Civilização5, Fabrício Lyrio dos Santos faz um extenso relato 

do processo de mudança entre o “sistema dos jesuítas” – termo que aparece na 

                                                           
disidencia entre la monarquia y la Iglesia del reino de Portugal (1495-1640) ” Manuscrits, no.25, (2007): 

52 et. seq.  

4 Evergton Sales Souza, “Igreja e Estado no período pombalino”, Lusitânia Sacra, no.23, (2011): 230. 

5 Fabricio Lyrio dos Santos, Da Catequese à Civilização – Colonização e Povos Indígenas na Bahia (1750-

1800) (Cruz das Almas: Editora UFRB, 2014). 
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documentação da época pombalina – para um novo “sistema de colonização dos índios”, 

o qual estava 

 “ancorado, principalmente (embora não exclusivamente), na ação do 

Estado e dos próprios colonos, motivados pelos ideais de ‘civilidade’ e 

‘civilização’ dos índios 6”.  

Segundo Lyrio, a Reforma dos Jesuítas consistia basicamente de cinco elementos: 

a) transformação das aldeias em vilas, ou seja a equiparação dos núcleos indígenas com 

os demais povoados colonos com população equivalente; b) o fim da administração 

temporal dos missionários sobre os índios, que agora se autogovernavam através dos seus 

capitães- mores e vereadores eleitos entre si para a Câmara (isso apesar da existência da 

figura do Diretor dos Índios); c) o fim da administração espiritual dos missionários sobre 

os índios, agora a cargo do clero secular, assim como os demais colonos7 d) no que diz 

respeito a colonização dos índios, o Estado e os agentes civis teriam uma maior 

centralidade em detrimento do clero, porém sem excluí-lo; e) por fim, acompanhando a 

lógica dos pontos anteriores de equiparar os índios aos demais colonos, estabeleceu-se 

um novo papel para os índios no projeto colonial. . 

Para compreender melhor, sob a ótica das relações entre Igreja e Estado, as 

motivações que levaram à reforma dos jesuítas, é importante salientar as peculiaridades 

das relações entre a Companhia de Jesus e o Império português nesta conjuntura. Em 

meados do século XVIII, os jesuítas se encontravam numa situação delicada não só no 

Império português, mas no mundo europeu. A chamada crise sino-malabar, sobre a 

atuação dos jesuítas no oriente, enfraquecia-nos diante da Igreja. Na França eram 

acusados de tentativa de assassinar o rei. Em Portugal vinham perdendo cada vez mais 

espaço na área da educação, onde se destacavam, sem falar do grande montante 

patrimonial que os jesuítas haviam acumulado durante dois séculos que incomodavam o 

poder Real. Assim a Companhia de Jesus vivia em meio a uma forte campanha anti-

                                                           
6 Santos, 32. 

7 À exceção dos jesuítas, a figura do missionário não desapareceu na vida colonial com a Reforma dos 

Jesuítas.  
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jesuíta, que terá como ponto mais crítico, em relação à Roma, a convocação de um 

Reformador dos Jesuítas, e em relação à Portugal  a sua expulsão do Império em 1759.  

Segundo Lyrio dos Santos,  

“nota-se, desse modo, que o alvará de 8 de maio de 1758 foi promulgado 

em um contexto mais amplo de afirmação do poder régio sobre a Igreja, 

de amadurecimento dos princípios regalistas que iriam nortear a política 

lusitana nas décadas seguintes...8”.  

Evergton Sales Souza defende a mesma visão:  

“A expulsão dos jesuítas contribuiu para desterrar as ideias 

ultramontanas, facilitando o trabalho de difusão das teorias regalistas e 

a aceitação, sem maior contestação, das novas leis promulgadas – 

compreendidas aí aquelas que diziam respeito ao patrimônio eclesiástico. 

9” 

O clero diocesano entre os índios 

A Igreja diocesana, portanto, tinha um papel importante a cumprir na nova fase 

do projeto colonial, ao procurar enquadrar as condutas dos paroquianos índios. Porém, os 

párocos providos para as novas paróquias iriam enfrentar dificuldades advindas tanto da 

relação peculiar com o gentio quanto da suma pobreza em que viviam seus novos 

paroquianos.  

Existia uma visão geral do que significava pastorear e viver entre os índios. Essa 

visão irá nortear muitas das discussões do Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens 

instalado na Bahia, bem como as opções que muitos párocos terão diante da nova 

empreitada. Um documento importante sobre esta visão é uma consulta do Tribunal do 

Conselho Ultramarino na Bahia em que o conselheiro José Mascarenhas Pacheco faz uma 

descrição sobre o estado atual dos índios em 175810. Esse documento é importante não só 

                                                           
8 Santos, 86. 

9 Souza, 225. 

10 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, Doc. 10696. 
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pela sua extensa descrição, mas também por reproduzir uma série de argumentos que 

aparecerá repetidamente na documentação da época sobre este aspecto.  

Recolhendo informações de diversas fontes sobre os índios até então aldeados, 

Mascarenhas Pacheco começa comparando os índios na Bahia aos demais da América. 

Os do Maranhão e da América espanhola teriam mais valor, e os de cá seriam mais 

“humildes e tímidos”, e também “atraiçoados”. Enquanto aqueles teriam suas riquezas 

tiradas da natureza, os de cá não conseguiam extrair nada dos seus sertões com o que 

possam comercializar. Para ele os índios da Bahia são os mais ineptos de toda a América 

“e por isso os mais pobres”.  

Os missionários teriam que obrigá-los a trabalhar nas próprias roças, porque se 

não preferiam caçar e pescar todos os dias – no que eram muito habilidosos – não 

guardando comida para o dia seguinte. Fala-se até que a mandioca não fazia falta, e nunca 

comeram pão. Assim os missionários os obrigariam a trabalhar três dias e folgariam 

outros três, momento em que “não faziam coisa alguma”. Em outros aldeamentos os 

missionários lhes tiravam parte dos ganhos, pois só recebiam da Fazenda Real 10$000 

réis, nas aldeias do norte, pois nas do sul recebiam auxílio dos seus Colégios no que diz 

respeito a guizamentos, remédios etc., sendo que para todo o restante da sustentação e 

fábrica contavam com o rendimento dos índios.  

A questão da atividade produtiva e comercial será um problema ao qual os colonos 

irão se referir constantemente ao falar dos índios. Como o projeto colonial sobrevivia da 

atividade comercial e arrecadação de tributos a partir da produção e troca, integrar os 

índios a esse projeto requeria mudar drasticamente o costume como esses se alimentavam 

e produziam. Essa incompatibilidade da forma de produção iria gerar uma série de 

preconceitos por parte dos colonos em relação aos índios. 

Assim, segundo Mascarenhas Pacheco, parte da sua pobreza advém da falta de 

gêneros para o comércio que os sertões produzem além de produtos advindos da 

habilidade de tornear “contas de coquilho”, sendo que nas aldeias do sul o que prospera 

é a extração de madeiras enquanto que no sertão é a condução de gados. 
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Ainda sobre esse aspecto, fala que dos furtos os mais frequentes são de gados e 

outros alimentos, que o dinheiro não lhes interessa. E que quando tem abundância de 

comida, comem até acabar sem juntar nada para o outro dia. Fazem uso de bebidas, e não 

só da agua ardente, mas também bebidas de frutos que inventam, incluso a jurema que 

quando tomam “cometem quantos distúrbios podem imaginar-se, misturando-se neste 

algumas superstições que conservam. ” 

Segundo o relato, os índios têm “pouca firmeza na religião”, e guardam alguns 

ritos gentílicos, que celebram escondidos. Sendo que, entre os do sertão, se ausentam nos 

matos para isso em algum período do ano. Essas ausências serão uma preocupação 

constante, não só pelo desfalque na mão de obra, como por estarem fora do alcance, 

controle e vigilância dos missionários até então e dos párocos futuramente, daí a indicação 

da prática de “ritos gentílicos” nesses momentos de fuga. 

Por fim, prevê que será difícil prover de pároco todas as vilas, pois poucos querem 

viver entre “fregueses tão bárbaros e pobres”, e já antecipa que será preciso côngruas 

grandes para estes, bem como gastos com reformas de igrejas, câmara, cadeias etc. 

Essa preocupação em prover as novas vigararias de índios com párocos será 

compartilhada por diversos setores. Os vigários serão vistos como peças importantes na 

nova engrenagem colonial em que se queria integrar os indígenas, tanto por parte dos 

“agentes civilizadores”11 quanto por parte dos próprios índios como veremos a seguir. 

Uma das descrições mais completas do processo de criação das novas vilas e civilização 

dos índios é a série de documentos produzidos pelos ouvidores da Capitania de Porto 

Seguro que demonstram o quanto, na visão daqueles ouvidores, a ação do pároco era 

importante no sucesso daquela empreitada, sugerindo que estes cumprissem uma série de 

tarefas que iam além da administração dos sacramentos. 

Para o ouvidor Thomé Couceiro de Abreu, em 1764, o pároco deveria exercer a 

função de mediador entre os índios a serem descidos estando dispostos a entrar no Grêmio 

da Igreja – entenda-se aí: integrar o projeto colonial. Na povoação de São Matheus, termo 

                                                           
11 Termo utilizado por Fabrício Lyrio dos Santos para definir os agentes civis responsáveis pelo projeto de 

civilização dos índios: diretores, ouvidores, escrivães, etc. 
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da Vila de Caravelas, o ouvidor recomendou ao vigário e ao Juiz daquela Vila que 

tratassem bem os índios que ali iam “em tom de paz” para trocar ferramentas como 

machados e facões por redes e outras coisas. O intuito era de descerem aqueles índios 

para ali fundarem um povoado, sendo o seu “governante” índio recompensado segundo o 

seu merecimento pelo que fizessem ao fundá-la.  Na ausência do ouvidor, no entanto, a 

intermediação com os tais índios nas contínuas trocas e na ereção do povoado seria feita 

pelo vigário.12 

O mesmo ouvidor desejava erigir outra vila nas proximidades do Rio Jucurucú 

pela fertilidade de suas terras. Ao ouvidor, disse o Capitão Mor das Conquistas e 

Povoador do Rio Tanhem: “posto no Rio Jucurucú algum clérigo, concorreriam para 

aquele sítio muitas gentes de toda parte para aproveitar-se da bondade e largueza de suas 

terras. ” O ouvidor pôs em dúvida a afirmação do Capitão-mor, alegando a falta de 

moradores que, sendo poucos, não podiam sustentar o clérigo enquanto este não virasse 

vigário, ou seja, não recebesse o benefício de pároco. Ao que o Capitão-mor se 

comprometeu a sustentar o clérigo junto com os demais moradores, enquanto não se erigia 

a nova vila.13 Mais tarde, ali se erigiria a vila de Prado, habitada predominantemente por 

índios. 

Anos mais tarde um outro ouvidor, José Xavier Machado Monteiro, fez uma série 

de descrições sobre os progressos da mesma capitania. Ele mantém a mesma preocupação 

sobre a importância da presença de párocos para a melhoria geral da capitania. Ele chega 

a apontar, em carta de 1772, como uma das causas para esta capitania não ser uma “das 

boas ou melhores do Brasil” a falta de comunicação com o Bispado do Rio de Janeiro, do 

qual é sugerido se desagregar e formar novo Bispado com freguesias do Espírito Santo e 

Ilhéus, pois fica-se “por largos tempos sem párocos providos por aquele Bispado nesta 

Capitania”. A outra causa seria a falta de moradores para ocuparem a capitania, ao que 

ele pede que venham “vadios” da Cidade da Bahia e do Recôncavo para ocupar e trabalhar 

na capitania de Porto Seguro.14 

                                                           
12 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, Cx. 35, doc. 6508 

13 Idem. 

14 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 46, doc. 8552. 
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Ele ainda sugere uma outra função bem curiosa para os párocos. Em 1769, 

Machado Monteiro queixa-se da baixa arrecadação dos dízimos, que é arrematado pelo 

valor de 350$000 a 400$000 anuais, “pelo mal que se pagam”, enquanto que os gastos da 

Fazenda Real só com côngruas e guizamentos de cinco párocos “estabelecidos” (que 

devem ser os de Caravelas, Porto Seguro, Vila Verde, Trancoso e Santa Cruz15) chega ao 

montante de 1:125$000 (um conto e cento e vinte e cinco mil réis). Para fechar esta conta, 

“a bem da Real Fazenda”, ele sugere que pelo espaço de 10 ou 20 anos, a côngrua dos 

párocos seja paga in specie, ou seja em produtos, para que os vigários incentivando o 

aumento da produção pelos moradores, “em utilidade própria”, haveriam de “zelar não só 

extirpar com o aumento dos mesmos dízimos os pecados nesta matéria dos fregueses, mas 

animá-los a maiores lavouras”, além de incentivar os que ainda não tem lavoura que a 

tenham.16 

Segundo esse raciocínio, quanto maior a produção, maiores os dízimos, e quanto 

maiores os dízimos, maior seria a côngrua ou os guizamentos recebidos pelos párocos. 

Assim entende-se que a côngrua não sairia da Fazenda Real, mas diretamente da 

arrecadação do dízimo in specie, e proporcional a este, talvez antes da arrematação e 

cobrança geral dos dízimos pelo arrematador. Isso ocasionaria não só folgar as contas da 

Fazenda Real para com a Capitania em relação a côngruas e guizamentos, como também 

aumentar a sua arrecadação total com o incentivo a mais lavouras. Não fica claro qual 

proporção seguiria o pagamento in specie da côngrua, nem como isso seria operado. Não 

foi possível verificar também se esta proposta foi aplicada ou aceita. 

Um outro caso interessante é o das aldeias de Pedra Branca e Caranguejo, termos 

da Vila de Cachoeira. Aqui temos um exemplo de como os próprios índios começavam a 

enxergar a importância de se enquadrarem religiosamente na nova conjuntura que se 

colocava para eles. Segundo Fabrício Lyrio dos Santos, estas aldeias não eram 

administradas por jesuítas na época da reforma e também não tinham missionário algum 

até 1759, quando receberam pároco e foram erigidas em vila.17 Portanto, essas aldeias 

                                                           
15 Destas, a Vila Verde e a Vila de Trancoso seriam de índios. 

16 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 43, doc. 7972. 

17 Santos, 173. 
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não participaram do mesmo processo de criação de novas vilas que tratamos até aqui. 

Mesmo assim, os índios dessas duas aldeias participaram de petições, requerendo a 

presença de sacerdotes para administrar os sacramentos. Em carta de 29 de janeiro de 

1759, o Arcebispo relata que aqueles não eram os únicos índios a requererem o 

provimento de párocos nas suas aldeias. Segundo Santos, 

 “os índios das demais aldeias [não administradas até então pelos jesuítas] 

perceberam a existência de uma importante mudança em curso e a 

possibilidade de obter vantagens ao aderir ao novo sistema, pois suas 

aldeias seriam transformadas em vilas e eles teriam acesso a cargos 

públicos importantes (juízes e vereadores).18”  

Acrescentamos a isso a importância que os índios identificavam nesse “novo 

sistema” de se enquadrar na economia da salvação como parte constituinte do processo 

de integração a sociedade colonial nos novos moldes estabelecidos.  

Em carta de 30 de julho de 1759, o Arcebispo concede a nomeação do pároco José 

da Silveira Brito para a nova vila de N. S da Assumpção em que teria matriz na aldeia de 

Pedra Branca, mas que seu termo abrangeria também a aldeia de Caranguejo. Nesta carta 

o Arcebispo diz que os índios pediram pároco "para viverem bem" e porque a maior parte 

deles era soldado e recebiam soldo e mantimentos da Fazenda Real.19 Na carta 

anteriormente citada20, o próprio arcebispo aponta o fato daqueles índios combaterem o 

“gentio bárbaro”, o que justificaria a nomeação de um pároco para aquelas aldeias Nesse 

sentido, seria incompatível tanto para o arcebispo como para os índios que estes servissem 

ao projeto colonial, sendo pagos pela Fazenda Real, e não tivessem ao mesmo tempo 

acesso aos sacramentos.  Diz também que esses índios se empenharam na reforma da 

Igreja, e que juntam dinheiro com o Capitão-mor para fazer a imagem do orago da igreja, 

e que o novo pároco levaria da Cidade Mestre de Meninos e artífices.  

                                                           
18 Santos, 186. 

19 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 24, Doc. 4480. 

20 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 21, doc. 3996 
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Ao contrário da primeira carta de 29 de janeiro, em que o Arcebispo demonstra 

um desinteresse pelo requerimento dos índios, na de 30 de julho ele parece mais animado 

com o rol de confessos entregue pelo padre José da Silveira Brito relatado na carta. Com 

o relato do novo pároco, ele espera daqueles índios “espiritual e temporalmente grandes 

progressos. ”21 Parece, portanto, ser um caso de aldeia com alguma prosperidade em que 

os índios procuram se enquadrar na economia da salvação22 para obter algumas daquelas 

vantagens que os demais índios dos aldeamentos jesuítas começavam a desfrutar nas suas 

novas vilas. 

O desafio de paroquiar em meio à pobreza 

A participação ativa dos índios neste processo, porém, gerará alguns conflitos de 

interesse entre paroquianos e párocos, que terá como pano de fundo o estado de pobreza 

das suas paróquias. Da mesma forma, será esta condição material a sustentar uma série 

de reivindicações e estratégias dos párocos para poderem exercer sua função de maneira 

mais digna. 

 A documentação mais rica para tratarmos desse aspecto é a que diz respeito às 

discussões dos tribunais da Mesa de Consciência e Ordens e do Conselho Ultramarino 

sobre a criação da Vila de Nova Abrantes do Espírito Santo. Nela encontramos um 

requerimento dos índios onde observamos sua posição ativa neste processo, em busca das 

vantagens que o novo cenário lhes permitia obter.  

Em 9 de Dezembro de 1758, os índios da Vila de Nova Abrantes fazem um 

requerimento, solicitando tudo aquilo que era previsto nas novas vilas, mas acrescentando 

algumas peculiaridades.23 Requerem a ampliação da terra a que têm direito; o direito 

sobre os rendimentos da barca que faz a travessia pelo rio Joanes; que as terras 

permanecessem coletivas e não repartidas como estava previsto para as novas vilas; e o 

                                                           
21 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 21, Doc. 4480. 

22 Usamos a expressão “economia da salvação” entendendo- como o sistema de práticas ao qual os 

paroquianos se submetem para alcançar a salvação. Entre essas práticas podemos incluir o cumprimento 

dos sacramentos, a frequência às missas, o pagamento dos direitos paroquiais e dízimos etc., sendo que 

quanto mais eles praticassem isso (ou seja, se enquadrassem na economia da salvação), mais teriam chance 

de serem salvos. 

23 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10675. 
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perdão da dívida que os jesuítas haviam adquirido. Além desses pontos nos chama 

atenção alguns requerimentos em que a pobreza é usada como argumento pelos próprios 

índios. É o caso da solicitação para que os oficiais da câmara, escolhidos entre os próprios 

índios, recebessem ajuda de custo para que tivessem distinção perante os demais, bem 

como o escrivão da Câmara fosse custeado pela Fazenda Real, atentando para a pobreza 

dos moradores índios. 

É interessante notar como eles reconheciam o jogo de distinção que existia na 

sociedade moderna, no qual os cargos de oficiais da Câmara estavam inseridos. Da mesma 

forma, reconheciam como aquela sociedade os identificavam como pobres e isso 

possibilitaria o requerimento de ajuda de custos ou que se pagasse ao escrivão pela 

Fazenda Real. Mais do que isso, neste requerimento eles aproveitam para solicitar que 

fiquem livres dos direitos paroquiais, ou seja, isentos de dízimos ou pagamentos de taxas 

referentes a certos sacramentos, tal qual se encontravam na época dos jesuítas. Por fim, 

eles solicitavam também que o convento dos jesuítas fosse transformado em Câmara e 

Cadeia, já identificando estes como espaços civis, ou seja, sob administração dos índios 

em detrimento do espaço eclesiástico sob administração do pároco. O requerimento 

finaliza chamando atenção para a importância da assistência da Fazenda Real por ser 

aquela vila ereta em terras de limitados rendimentos. 

A questão da posse dos bens dos jesuítas e dos direitos paroquiais, gerará alguns 

conflitos de interesses entre os párocos e seus fregueses. Em consulta de 10 de dezembro 

de 1758, consta que o pároco nomeado para a Vila de Nova Abrantes, Antônio Nogueira 

(e depois seguida pelos demais novos párocos), solicita que o antigo hospício dos jesuítas 

servisse de casa para o novo pároco.24 O Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens 

interpretou que aquele edifício era um bem eclesiástico, que inclusive tinha uma de suas 

paredes comum com a da igreja, e que a despeito de ter sido construída pelos índios, não 

tirava o direito daquele imóvel servir aos afazeres eclesiásticos. Esta foi a resolução final 

apesar do Tribunal do Conselho Ultramarino ter disposto que se escolhesse a melhor casa 

da vila para servir de Câmara. O Hospício dos religiosos era a única casa de pedra e cal 

da vila, o que também revela a pobreza em que se encontravam. Na resolução do Tribunal 

                                                           
24 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10677. 
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da Mesa de Consciência e Ordens sobre os requerimentos dos índios ainda consta a 

designação das “reformas” da Câmara (que até então não tinha nem prédio definido) 

ficando por conta dos próprios moradores, enquanto que a reforma da igreja, que se 

encontrava em ruínas, ficaria a cargo da Fazenda Real.25 

O Padre Antônio Nogueira foi o primeiro pároco a ser escolhido para as novas 

vilas de índios, e diz ter se disposto a isto antes de qualquer outro. São deles os 

requerimentos em que podemos analisar melhor a situação dos vigários dessas paróquias, 

e que serviram de modelo e inspiração para requerimentos de outros párocos em situações 

semelhantes. Numa Consulta da Mesa de Consciência e Ordens, de 5 de dezembro de 

1758, relata-se a solicitação do padre Antônio Nogueira de um aumento de côngrua para 

servir na nova paróquia de 200$000 para se alimentar, apontando que os índios não 

“deviam pagar benesse alguma” – como era o costume dos aldeamentos e que os índios 

reivindicavam que se mantivesse assim, conforme já vimos. Pede ainda 300$000 “durante 

a sua vida por graça especial” por ter “desistido” de sua vigararia de Jacuípe, com “o fim 

de fazer a Deus e a V. Mag. o especial serviço de ir ser pároco destes neófitos”.26 Ele 

mostra ser conhecedor dos últimos procedimentos referentes à criação de novas 

vigararias, visto que pede o aumento de 200$000 de côngrua, valor que segundo ele se 

costumava conceder às vigararias novas, sendo que nestas não “concorriam os requisitos” 

destas novas vilas de índios. Aponta que não teria condições de ir morar em nova 

freguesia como pároco sem este aumento, e com a condição de não receber nenhum 

rendimento de pé de altar dos trinta casais de índios “no grau mais ínfimo de pobreza”, 

que eram seus paroquianos.  

Ele argumenta o pedido de 300$000 extra por um precedente ocorrido quando do 

desmembramento da freguesia do Urubu, para a criação da Freguesia do Rio Pardo e 

Preto. O vigário da nova freguesia teria ganhado a côngrua das novas vigararias de 

200$000. Porém sucedeu que houve um outro desmembramento, tirando da do Rio Preto 

e Pardo para a criação da de Caetité. O vigário do Rio Pardo e Preto teria ganho 300$000 

                                                           
25 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10675. 

26 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10670. 
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“pela sua vida”, pelo prejuízo que teve ao ser subtraído de fiéis que agora ofertavam na 

nova vigararia do Caetité.  

Além deste precedente, valorizava-se o pedido por ter sido voluntariamente e não 

obrigado que escolheu participar do concurso para aquela freguesia, em detrimento de 

outras “de bom rendimento” como a de S. Pedro do Monte e de Santiago. Foi também o 

primeiro a se oferecer a cumprir tal serviço nas novas vigararias de índios, além de estar 

se desfazendo de “lucrar” 300$000 na freguesia do Jacuípe, onde também era vigário da 

vara. Por fim, salientava que essas novas vigararias de índios tinham circunstâncias outras 

que as criadas recentemente não tinham, quais sejam, ser “tudo suma miséria e suma 

pobreza, manifestamente reconhecida nesta capitania”. Seria justo assim ressarci-lo dos 

300$000 que ganhava na sua antiga freguesia (que também foi ereta recentemente, em 

1751, da qual Antônio Nogueira foi também o primeiro pároco). 

A resolução do Tribunal é que o vigário primeiro tome posse da nova vigararia 

para só depois haver uma resposta sobre o seu requerimento. Diante disso o padre afirma 

não ter condição de deixar sua paróquia, com rendimento certo, sem saber o quanto 

ganharia na nova ou ganhando menos de 200$000 mais 25$000 de guizamentos. 

Curiosamente nesta réplica, a solicitação dos 300$000 pelo resto da vida desaparece e 

passa-se a argumentar sobre sua vida anterior na freguesia do Jacuípe. Lá recebia 300$000 

“certos de suas conhecenças, de suas benesses, e do seu pé de altar, com que se sustentava 

parcamente” e ainda ajudava a duas irmãs solteiras e órfãs. “Era também vigário da vara, 

em que tinha seu rendimento. Que nunca lhe faltava missa para dizer, de esmolas 

avantajadas que lhe davam os fregueses”. Nada disso haveria na nova freguesia. Conta 

também que dos 200$000 de côngrua que recebia, apenas 176$000 era “líquido”, pois 

24$000 eram ‘importados” de duas capelas a que era obrigado a dizer missa por “tensão 

dos fregueses”, logo sem os 25$000 de guizamentos seria impossível se sustentar, ainda 

mais numa paróquia sem pé de altar nem fábrica nenhuma. Portanto, não poderia sair da 

freguesia do Jacuípe, perdendo seu benefício, sem ter certeza de que iria receber os 

200$000 mais 25$000 de guizamentos na nova paróquia, sendo notório que o vigário não 

tinha outros rendimentos e que  
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“perecerá de fome, não lhe sendo permitido usar dos meios ilícitos do 

comércio, ou a obrigar os índios seus paroquianos a que o sustentem, 

como fizeram sempre os seus missionários usar, por reconhecer 

expressamente que o principal fim das pias intenções ... é evitar que se 

pratiquem aqueles ilícitos meios de se adquirir conveniências os 

párocos.27” 

Ao longo do parecer, a Mesa acaba expondo uma motivação oculta do vigário: a 

oportunidade de ter um pedido de aumento atendido. Quando pedira este aumento em 

Jacuípe não foi atendido, mesmo tendo gasto 180$000 com procuradores na corte, e seu 

pedido fazia 5 anos permanecia no mesmo estado. Quando soube do concurso para as 

novas vigararias nas aldeias de índios, e a instalação do Tribunal da Mesa de Consciência 

e Ordens “imediato a sua Real Pessoa”, para tratar dos assuntos referentes a estas, viu a 

oportunidade de ter seu requerimento analisado e atendido com maior zelo e menos 

dispêndio. Além disso, junto à petição pela qual concorreu e fora escolhido para novo 

pároco da vila, tinha sido feito o requerimento de poder “se lhe estabelecer côngrua”. 

Sendo assim, sem esta condição de estabelecer sua nova côngrua, perdia-se o principal 

motivo da oposição a esta nova vigararia. 

A resolução da Mesa acaba sendo de dar 100$000 réis de côngrua mais 25$000 

de guizamentos, já que estas novas vigararias têm a circunstância de ter passais 

juntamente com as casas para os párocos, o que não havia nas demais vigararias novas. 

Mais tarde, em outro documento de 11 de dezembro de 1758, já tomado posse da sua 

nova paróquia o vigário relata:  

“Tomada a posse dessa inculta seara donde verdadeiramente se perde o 

grão do Evangelho por cair sobre pedras que não tem humidade, tão fora 

estou de colher por hora fruto algum destas rusticas e agrestes plantas 

que inda sendo regadas com sudorificas águas, não brotam de si mais do 

que espinhos, e abrolhos.28”  

                                                           
27 Idem. 

28 AHU-CU, Bahia, Castro & Almeida, cx. 138, doc. 3738. 
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Ao que torna a argumentar sobre a necessidade do aumento de sua côngrua, 

sugerindo inclusive preferir voltar a sua antiga paróquia de Jacuípe ao reconhecer 

“fisicamente não ter nela [na paróquia de Nova Abrantes] nem com que me sustentar 

parcamente”.  

Outra consulta da Mesa de Consciência e Ordens, de 15 de dezembro de 1758, 

também vai tratar do requerimento de outros párocos para as novas vilas de índios, em 

que os argumentos apresentados por Antônio Nogueira irão se repetir, principalmente no 

que toca às circunstâncias específicas dessas novas vigararias, referente à pobreza dos 

seus moradores índios.29 

Nestes requerimentos os vigários30 pedem "côngrua suficiente" ajuda de custo 

para o viático e uma porção para sustentar uns cavalos, além de pedir as residências dos 

jesuítas, e coadjutor. Segundo os requerentes, era assim que se praticava nas demais 

freguesias, o que é uma afirmação pouco segura – nem todas tinham porção para cavalos, 

o mesmo para coadjutores. E que se determinasse "que direitos paroquiais deviam 

perceber" ("conhecenças ordinárias do tempo da páscoa", as “benesses de sua estola nos 

enterramentos", "certidões de banhos para os casamentos e demais festividades" etc.), 

alegando que nessas freguesias não haveria "tenção de missas e [eram] muito tênues os 

direitos paroquiais" e por isso se necessitava de côngrua suficiente. Ou seja, ou se pagava 

uma côngrua decente ou liberava a cobrança dos direitos paroquiais dos índios, sendo que 

ainda assim, não haveria nessas vilas o costume de se pedir missas, por exemplo, pelas 

quais se cobraria como um direito paroquial.  

A administração desses direitos paroquiais, justificava a solicitação de 

coadjutores: "para se evitarem os distúrbios que ordinariamente aconteciam na 

contribuição dos direitos paroquiais em povos que nunca a eles haviam estado sujeitos". 

                                                           
29 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10687. 

30 São eles: Bento Luís Soares de Melo da Nova Vila de Pombal; Francisco Marques Brandão da Vila de 

Nova Barcelos; Manoel Gomes Coelho da Vila de Nova Olivença; Ignácio Roiz Peixoto de Nova Távora; 

Francisco Xavier de Araújo Lassos de Nova Santarém; e Antônio Barroso de Oliveira da Vila de Nova 

Soure. 
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Para o mesmo propósito se requeria um Regimento que constasse o que os párocos iriam 

receber.  

A resolução da Mesa foi a de que tomassem primeiro posse nas suas paróquias 

para depois requerer “imediatamente à Vossa Majestade”, ou seja, que não se dirigisse ao 

Tribunal da Mesa instalado na Bahia, mas diretamente à Coroa, seguindo o procedimento 

padrão para casos não relacionados às novas paróquias de índios. Para a solicitação das 

residências dos jesuítas, porém, se seguia a mesma resolução para Nova Abrantes, qual 

seja, a de deferir o requerimento. É interessante notar que esses requerimentos invocavam 

um costume dessas vilas, antes mesmo dos requerentes terem-na conhecido.  

O deputado Mascarenhas faz voto em separado, discordando da resolução sobre 

aumento de côngrua, pois se deferiu o pedido ao vigário de Nova Almada. Já para o 

vigário de Nova Abrantes, a resolução tinha sido a de que se requeresse, após tomar posse, 

ao mesmo Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens instalado na Bahia e não 

imediatamente ao Rei, como se sugeria agora para esses párocos.  

Mascarenhas também chama a atenção para a "tenuidade das paróquias" e a 

"precisão que poderá haver de fazerem os párocos algumas esmolas se tiverem fregueses 

sumamente pobres". Invoca também resoluções conciliares, sobre a necessidade de se 

prover os párocos com côngrua suficiente, para não virem a ser "ludíbrios dos seus 

fregueses" e que as "Côngruas diminutas eram a causa de se proverem as igrejas em 

párocos indignos". E ainda que "havia o perigo de poderem os párocos, não tendo com 

que alimentar-se, obrigar os índios seus paroquianos a que os sustentassem na forma 

determinada no dito Concílio de Trento, o que seria cair no mesmo absurdo que V. 

Majestade manda evitar."31  

Fala também da dificuldade que houve para se encontrar e persuadir esses párocos 

a aceitarem serem vigários em "pobríssimas vigararias eretas em sertões tão desertos" e 

povoadas por "bárbaros estúpidos e pobríssimos", portanto não deferir o estabelecimento 

de côngrua maior, poderia acarretar em desistência e mais dificuldade para achar 

substitutos.  

                                                           
31 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10687. 
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Ao falar sobre o aumento da côngrua, ele cita uma Carta Régia em que se 

estabelece que a côngrua deve ser compatível com as circunstâncias da vigararia ereta, o 

que para ele não pode significar ser menor que 50$000. É estranho ele e os requerentes 

se referirem a este valor se, com o requerimento de Antônio Nogueira já se tratou do valor 

de 200$000 para vigararias novas (sem ser de índios) e que a resolução da côngrua de 

Antônio Nogueira já foi a de 150$000 (já que há passais). Essas circunstâncias seriam: o 

tamanho da vigararia, a situação do pé de altar, o direito a passais. Mais adiante ele explica 

sobre esses valores:  

"A vista do que não fazem exemplos [de não ter pé de altar] as outras 

vigararias deste Arcebispado, que tem aquela módica côngrua [de 50$000 

rés]; por se dizer que nenhuma deixa de render ao menos 200$000 reis de 

benesses, sem embargo de V. Mag. ter aumentado a mesma côngrua a 

algumas até 200$000 réis, e ao pároco do Rio Pardo além do seu pé de 

altar fez V. Mag. a mercê de 500$000 reis em cada um ano pela Fazenda 

Real.32”  

Aqui ele deve estar somando a côngrua de 200$000 com os 300$000 de ajuda de 

custo vitalício conforme vimos anteriormente. Por vezes, os conselheiros se referem a 

“côngrua” e “benesses” como sendo a soma do que recebem os párocos sem especificar 

exatamente o que é pago pela Fazenda Real e o que é recebido de pé de altar ou direitos 

paroquiais. 

É interessante também que ele cita várias vezes o Direito Divino para argumentar 

que não se pode deixar os párocos passarem necessidade. Por fim, argumenta que na carta 

régia de 8 de maio se estabeleceu que os índios devem pagar os direitos paroquiais dos 

párocos.  

A resolução da Mesa foi de uma côngrua "o que tem os demais párocos deste 

arcebispado" – ignorando a nova côngrua das novas vigararias, a que o requerimento de 

Antônio Nogueira se refere – que é de 50$000 "para sustento" e 25$000 de guizamentos. 

Num segundo requerimento os suplicantes alegam que este valor não é suficiente, pois 

                                                           
32 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10687. 
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precisariam de sacerdote para os auxiliarem (coadjutores) e que "lhes hão de dar ao menos 

além da côngrua que V. Mag. os tem concedido outros 25$000, como costumavam todos 

os párocos deste Arcebispado e por isso só lhes ficavam 25$000 reis" - eles sugeriam 

assim que parte da côngrua do coadjutor sairia da côngrua do pároco, o que não parece 

fazer sentido. 

 Os requerentes, repetindo a argumentação do conselheiro Mascarenhas, também 

invocam a importância de não serem "ludíbrios" dos seus paroquianos "que devem 

corrigir, e dos quais devem ser reverenciados", por isso não poderiam passar 

necessidades. Invoca também o exemplo da Nova Vila de Almada ("Nossa Senhora da 

Conceição dos Grens"), que teria recebido 200$000 de côngrua e 100$000 de ajuda de 

custo. A nova resolução da Mesa é a de que eles permaneçam na Cidade até uma resolução 

Real, e que a nova Côngrua seja de 100$000 mais 25$000 de guizamentos. 

A importância da distinção social, representada pela capacidade material dos 

indivíduos, aparece aqui bem como nos requerimentos dos índios. Respaldado por 

resoluções conciliares, a necessidade de os párocos poderem se sustentar decentemente, 

sem passar necessidades diante dos seus fregueses, é colocada como condição sine qua 

non para cumprir sua tarefa, que o padre Antônio Nogueira descreve bem: dar as  

“instruções devidas e necessárias da ortodoxa crença, como para no 

modo possível os civilizar, e fazer certos de conhecimento claro e perfeito 

do muito que devem a tão poderoso monarca”33.  

Ou seja, enquadrar religiosamente, civilizar e legitimar o poder Real.    

Um balanço do nível de civilização dos índios 

No início do século XIX a Coroa solicita aos ouvidores de diversas comarcas que 

relatem o nível de civilização a que os índios haviam chegado meio século depois da 

Reforma dos Jesuítas. É interessante analisarmos esses relatos identificando os aspectos 

do enquadramento religioso apontados pelos ouvidores. 

                                                           
33 AHU-CU, Bahia, Avulsos, cx. 138, doc. 10670. 
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Da Capitania da Bahia, o ouvidor Luiz Thomaz Navarro de Campos sugere a tese 

de que o progresso da civilização é compatível com o tempo em que saíram da “barbárie” 

em que se encontravam. Diz que, quanto à religião, não teriam o mesmo zelo que os 

demais colonos (“nós”) ou porque são preguiçosos ou “não são suscetíveis a serem 

igualmente doutrinados”, mas que “cumprem os deveres católicos e este seu cumprimento 

é devido à força das exortações paroquiais”.34 Com isso, o ouvidor dava a entender que 

os índios participavam dos sacramentos católicos, porém devido à ação do pároco. Esse 

argumento é repetido no balanço da vila de Prado, onde os poucos que sabiam a doutrina 

cristã o sabiam “só o bastante para obter os sacramentos. Sendo sempre instruídos na Aula 

e Paroquia.”35  

Os índios, mesmo antes dos missionários já estavam acostumados a conviverem 

com seus próprios rituais e encaravam os sacramentos católicos como apenas alguns 

rituais a mais que se fazia necessário na sua nova dinâmica de vida. Ao participarem dos 

rituais católicos mas permanecerem praticando atos “gentílicos” os índios acabavam por 

demonstrar, do ponto de vista desses ouvidores, uma falta de “zelo” pela religião que 

supostamente a sociedade branca teria em maior conta – ignorando assim os diversos atos 

não gentílicos, mas heterodoxos, praticados pelos colonos brancos, que não deixavam por 

isso de participarem dos ritos católicos e de serem tratados como iguais. O que poderia 

diferenciar as duas sociedades, diante da forma de encarar a religião, não seria o maior 

ou menor zelo com que cumpriam suas obrigações paroquiais, mas a forma como o 

disciplinamento – inculcado pelo pároco, missionário e outros mecanismos da Igreja – 

iria influir na mudança das condutas daqueles indivíduos.  

O que pudemos observar é que, nos índios, essas mudanças ocorriam apenas na 

medida em que se buscava alcançar algum objetivo relacionado a obter vantagens e 

sobreviver dentro da dinâmica colonial que se impunha, na qual o enquadramento 

religioso através do cumprimento dos sacramentos estava fortemente presente. 

Entretanto, pode-se colocar a questão: em que sociedade cristã os fiéis não agiam da 

mesma forma perante a necessidade da autodisciplina, da adaptação às normas vigentes, 

                                                           
34 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 133, doc. 26331. 

35 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 133, doc. 26333. 
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para sobreviver ou melhor se posicionar na sociedade? O que podemos afirmar é que, 

independente da sinceridade ou nível de zelo pela doutrina, era de interesse do Estado que 

houvesse essa preocupação com a autodisciplina por parte de todos os seus súditos no 

intuito de corrigir suas condutas em prol do projeto monárquico. 

Ainda segundo o ouvidor da capitania da Bahia, os índios são obedientes aos seus 

superiores, magistrados, vigários e sacerdotes. E “não obstante o que acima levo dito, que 

quando estes [sacerdotes e vigários] se esforçam em os instruir e doutrinar na Religião 

chegam a ser perfeitamente instruídos e dados à Igreja.”36 Desse ponto de vista, parece 

assim ser em proporção ao esforço e cobrança dos padres (as extorsões paroquiais) que 

fazem os índios terem maior ou menor zelo pela religião, ao contrário da suposição de ser 

pela preguiça ou suscetibilidade, defendida no início do seu relato. 

Independente da avaliação dos ouvidores sobre o zelo dos índios pela religião, os 

próprios párocos acreditavam nos sacramentos e no seu poder de intervenção para 

remediar as rebeldias dos gentios. Quem nos diz isso é o já citado pároco das aldeias de 

Pedra Branca e Caranguejo, José da Silveira Brito, que defendia ser através dos 

“conselhos, práticas e ensino da doutrina” que vai se remediando “os menos instruídos e 

rebeldes” índios. Ele se refere quanto à rebeldia principalmente aos de Caranguejo, pois 

os de Pedra Branca a maior parte recebe soldo e que por isso são “mais bem doutrinados 

e domesticados” (a soldada parece ser uma outra forma de disciplinamento, então).37 

Acrescenta ainda que um dos motivos de tamanha rebeldia seria o fato das aldeias estarem 

distantes de outras vilas e, consequentemente, de párocos que os administrasse os 

sacramentos, estando por exemplo alguns índios até dois anos sem se confessarem – 

lembremos que a confissão é um dos mais importantes sacramentos na busca pelo 

disciplinamento das condutas. Os párocos sabiam disso.   

Considerações Finais 

Pudemos verificar ao longo da discussão que a saída de cena dos jesuítas não 

significou uma perda de poder ou de influência da Igreja sobre o projeto colonial. Pelo 

                                                           
36 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 133, doc. 26331. 

37 AHU-CU, Bahia, Castro e Almeida, cx. 24, doc. 4481. 
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contrário, agora a Igreja diocesana estaria submetida ainda mais ao projeto imperial, 

cumprindo um papel que ambos (Igreja e Estado) enxergavam como fundamentais na 

empreitada – enquanto isso aqueles setores, representados naquele momento pelos 

jesuítas, que poderiam ameaçar os objetivos desse projeto eram retirados do tabuleiro, 

inclusive sem apresentarem resistência. 

A despeito da forma como as autoridades civis e eclesiásticas encaravam os índios 

– como preguiçosos, incapazes, bárbaros e estúpidos – pudemos verificar que estes 

tinham domínio sobre a situação em que se encontravam e percebiam as mudanças que 

estavam ocorrendo com a Reforma dos Jesuítas. Assim, acabavam desempenhando um 

papel ativo neste processo, procurando, quando lhes convinha, se adequar à nova 

realidade em busca das vantagens que o novo cenário apresentava. Entre as formas de 

adequação, podemos citar a preocupação em se enquadrar na economia da salvação, 

reconhecendo-a como forma de se integrar e serem reconhecidos dentro da sociedade 

colonial. Isso não os impedia, porém, de reivindicarem vantagens que tinham durante a 

época dos jesuítas, como a isenção do pagamento de dízimos e direitos paroquiais. 

Por fim, este papel ativo dos índios gerou alguns conflitos de interesses, 

principalmente com os párocos designados para as novas vigararias de índios, que as 

identificavam como sendo muito pobres, e que por isso teriam dificuldade de se 

sustentarem decentemente. Esses conflitos decorrentes das dificuldades econômicas 

revelam o quanto as relações de poder e de legitimidade para disciplinar as condutas 

estavam ligadas a certos valores do período moderno relacionados à distinção e hierarquia 

social. Tais relações eram compreendidas tanto por índios como por párocos que, cada 

um à sua medida, e de acordo com seus interesses, jogavam com as armas que tinham 

para sobreviver socialmente, enquanto que a Coroa se mantinha como árbitra desses 

conflitos – exatamente a posição em que desejava estar.  

 

  


