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Resumo/ Abstract Em 23 de outubro de 1688 morre o governador da Capitania 

da Bahia Mathias da Cunha, deixando como sucessor o arcebispo da Bahia D. Fr. 

Manuel da Ressurreição. A presença de prelados nas ocasiões de vacância governativa 

não é prática incomum, já tendo a Bahia sido governada por bispos duas vezes em 1587 

e 1642. No entanto, diferente dos outros dois prelados anteriores, Manuel da 

Ressurreição não apenas ocupa o cargo de governador interino da Bahia, mas recebe o 

título de Governador Geral do Estado do Brasil, constituindo um caso único na história 

dos governos do Brasil colonial.   

Nesta comunicação, pretendemos analisar algumas práticas da administração do 

arcebispo durante os dois anos em que foi governador, detendo-nos especialmente na 

sua postura política frente ao projeto de expansão para o interior do Brasil que os 

agentes da Coroa Portuguesa tocavam desde 1651. Para tanto, faremos uso de fontes 

como as correspondências do arcebispo e governador com os demais governadores 

brasileiros, com o Conselho Ultramarino e com o rei Pedro II, presentes no Arquivo 

Histórico Ultramarino e nos Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. 

 

 

No dia vinte e quatro de outubro de 1688, tomou posse do governo geral do 

Brasil o terceiro arcebispo da Bahia, D. Fr. Manoel da Ressurreição, após morte do 

governador Mathias da Cunha. A Bahia no período colonial contou com onze governos 

provisórios por ocasião de vacância do governador civil, causada por morte ou 

transferência, e dentre eles dez tiveram a participação de prelados na sua composição
1
.  

D. Fr. Manoel foi o quinto prelado a assumir o governo-geral interino, 

distinguindo-se dos demais por ter recebido o título de governador geral do Brasil e por 

ter governado sozinho e não em junta, como soia acontecer. Nos cinco regimentos 

referentes ao exercício do governo que teve o Estado do Brasil, nenhum deixou claro 

                                                                 
1
 O presente texto  é fruto de pesquisas desenvolvidas através do plano de trabalho desenvolvido no 

âmbito do Projeto Iniciação Bolsistas de Iniciação Científica, PIBIC, financiado pela Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia, intitulado “Servindo à mitra e à coroa, prelados no governo civil 

da capitania da Bahia (1580-1819)”. A orientação do trabalho é feita pelo prof. Dr. Evergton Sales Souza, 

a quem sou grata pela orientação e pela correção da primeira versão desse texto. Agradeço também a 

colega e amiga Camila Amaral pela indicação de fontes fundamentais para elaboração do mesmo. 
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qual procedimento deveria ser tomado em caso de vacância
2
. O que se observa como 

prática comum, desde o primeiro caso em 1587, é que o governo interino fica repartido 

entre mais de uma autoridade da América Portuguesa e que apesar de assumirem as 

funções plenas de governadores - em alguns casos abandonando suas funções originais - 

são apenas intitulados como governadores interinos
3
. 

Alguns escritos históricos
4
 referentes à época chegam a mencionar a divisão do 

governo entre D. Fr. Manoel e o chanceler da Relação Manuel Carneiro de Sá, com 

quem o arcebispo entrou em conflito por duas vezes
5
. Para além das querelas pessoais, 

como se terá oportunidade de demonstrar, o que garantiu a posse individual do prelado 

foi a carta de posse enviada pelo rei Pedro II, na qual  somente  o arcebispo é nomeado 

para governador geral do Estado.  

O governo de D. Fr. Manoel durou dois anos, até outubro de 1690. Durante este 

período, precisou dar conta de todas as obrigações que cabiam a um governador 

ultramarino, como notificar das chegadas, partidas e despachos de navios, fazer o 

levantamento da moeda, organizar o contrato dos dízimos, informar a Coroa sobre 

mortes e substituições de governadores das demais capitanias
6
. Também precisou tocar 

os assuntos relativos à Guerra dos Bárbaros, episódio de conflitos contra os índios do 

sertão nordestino, derivado do projeto de expansão da Coroa portuguesa para oeste do 

Brasil desde 1651.  

                                                                 
2
 A saber, Regimentos de 1548, 1588, 1613, 1621,1677. Marcos Carneiro de Mendonça. Raízes da 

formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: IHGB/Conselho Federal da Cultura, 1972. 
3
 A partir dos termos de posse encontrados do Arquivo Histórico ultramarino, doravante AHU, foi 

possível traçar um quadro geral da composição das juntas interinas da Bahia. Ele nos permitiu perceber 

que além dos prelados, compuseram a junta também cargos como o Mestre de Campo mais velho, o Juiz 

de Fora e a partir de 1609 o Chanceler do Tribunal da Relação 
4
 Na sua obra História da América Portuguesa, Sebastião da Rocha Pita, menciona que “deveriam dividir 

as obrigações o arcebispo, que cuidaria do político e do militar e o chanceler da Relação que cuidaria 

da justiça”.Sebastião Pitta. História da América Portuguesa. (Edições do Senado Federal, Conselho 

Editorial, 2012) pp.314. Também fazem menção a essa divisão Luís dos Santos Vilhena. A Bahia no 

século XVIII. Vol II (Salvador: editora Itapuã, 1969).  pp .401 

5
 Encontramos dois documentos que mostram a existência de querelas entre o arcebispo e o chanceler da 

Relação. O primeiro refere-se à má vontade de registrar, em 1688, a posse do arcebispo como governador 

na Secretaria de Estado. Lisboa, 28 de outubro de 1690 IN: Anais do Arquivo Público do Estado da 

Bahia, volume segundo, doc. 87. O segundo, datado de 1689, trata da divisão de propinas de governo   e 

vê-se o chanceler acusar o arcebispo de não querer reparti-las. IN: AHU, Luíza da Fonseca, Cx. 29, Doc 

3549.  
6
 A documentação referente aos anos de governo civil do D. Fr. Manoel da Ressurreição encontra-se  no 

fundo Catálogo Luíza da Fonseca presente do Arquivo Histórico Ultramarino. 
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É na ação governativa referente a esta guerra que este trabalho centrará sua 

atenção. A Guerra dos Bárbaros é um episódio importante para a história nordestina e 

indígena e que pouco teve atenção da historiografia brasileira. O trabalho desenvolvido 

por Pedro Puntoni no livro “A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização 

do sertão nordeste do Brasil (1650 -1720)
7
” é de fundamental importância para 

compreender de maneira geral as causas, consequências e pormenores das guerras  que 

em uma longa duração permaneceram até os anos vinte do século seguinte. Aqui, 

interessa um olhar mais particular sobre a condução da guerra pelo arcebispo 

governador e quais os alcances de suas políticas para a história do conflito.  

Há um vasto fundo documental na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 

composto principalmente por correspondências trocadas entre o governador geral do 

Brasil e os governadores das capitanias de Pernambuco e Rio Grande, onde a guerra dos 

bárbaros se concentrava . Como no Antigo Regime as cartas eram não apenas meios de 

comunicação, mas a própria maneira de fazer política
8
, a análise destes documentos 

ganha outro valor por serem correspondências internas da América portuguesa, 

permitindo observar como governadores coloniais conduziram a política de expansão 

proposta pela Coroa e executaram a guerra. Pelo alcance restrito desse trabalho, vamos  

centrar nossa análise nas cartas
9
 escritas por D. Fr. Manoel da Ressurreição, cuja 

riqueza de informações é suficiente para fornecer uma visão acerca de  seu modo de 

governar e sobre as repercussões das suas decisões na política dos governadores das 

demais capitanias.  

Um fato curioso: entre 1688 e 1689, a Capitania de Pernambuco também 

contava com um governo interino na pessoa do bispo D. Matias de Figueiredo, que 

assumiu por ocasião da morte do governador Fernão Cabral. Por cerca de um ano, até o 

bispo pernambucano ser substituído por Antônio Luís Câmara Coutinho, temos dois 

prelados governadores, atuando juntos na política ultramarina. Essa coincidência não irá 

mais se repetir na história dos governos interinos da América Portuguesa.  

 

                                                                 
7
 Pedro Puntoni. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil 

(1650 -1720). (São Paulo: Hucitec, 2004). 
8
 Pedro Cardim. «Nem tudo se pode escrever. Correspondência diplomática e información ‘política’ en 

Portugal durante el siglo XVII». Cuadernos de História Moderna. Madrid, 2006 
9
 Documentos Históricos da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, doravante DH. Serão utilizadas as cartas 

presentes na pasta número 10, Correspondências dos governadores gerais 1671-1692. 



4 |Naira Maria Mota Bezerra, Entre o báculo e a espada: D. Fr. Manoel da Ressurreição,arcebispo e 

governador geral do Brasil (1688-1690) 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

Também procuramos conhecer um pouco da ação pastoral de D. Fr. Manoel 

enquanto arcebispo da Bahia, porque é preciso ter em mente que mesmo sendo 

governador não deixou de exercer a função de prelado. Infelizmente, a escassa 

documentação presente nos arquivos eclesiásticos não é suficiente para construção um 

quadro preciso de sua pastoral. Os casos aqui apresentados se apresentam como 

exemplos, servindo apenas para conhecer um pouco mais o personagem estudado. 

   

O báculo: D. Fr. Manoel da Ressurreição, Arcebispo. 

 

Em quatro de fevereiro de 1687, chega ao Conselho Ultramarino um decreto de 

D. Pedro com a nomeação para terceiro arcebispo da Bahia, Fr. Manoel da 

Ressurreição, missionário apostólico do convento do Varatojo
10

. O novo arcebispo só 

viria a tomar posse no dia 13 de maio de 1688, substituindo o falecido D. Fr. João da 

Madre de Deus. 

Pouco conhecemos sobre a sua trajetória religiosa antes de se tornar arcebispo. 

Quem nos fornece mais detalhes sobre sua história é o Mons. Arlindo Rubert
11

. 

Segundo ele, Manoel da Ressurreição nasceu na diocese de Coimbra, foi doutor em leis 

e cânones pela universidade de Coimbra e lente da mesma universidade. Foi também 

padre secular, colegial de São Pedro, e cônego doutoral na sé de Lamego, além de 

deputado da Inquisição de Coimbra. Ao ouvir Frei Antonio Chagas pregar, resolveu 

tomar o hábito do Convento Missionário do Varatojo, permanecendo lá até ser 

escolhido pelo rei D. Pedro II para assumir a arquidiocese baiana.  

No catálogo dos bispos e arcebispos da Bahia, presente nas Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, não poupa padre Prudêncio do Amaral elogios a 

sua virtude piedosa e de fiel servo dos desígnios de Deus. Segundo ele:  

 

“Dom Frei Manoel da Ressurreição. Em seu lugar e a seu tempo vem 

neste pontífice não só nascendo a ressurreição, mas renascendo. (...) As 

                                                                 
10

 AHU, Luíza da Fonseca, Caixa 27, Doc. 3391 
11

 Mons. Arlindo Rubert. A Igreja no Brasil: expansão missionária e hierárquica, Século XVII. Vol. II. 

(Santa Maria: Palotti, 1982). 
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virtudes deste prelado, dignas de mais difusão e mais ócio, vão aqui 

brevemente propostas, tanto porque não são daquelas flores que só 

tratadas se percebem, como porque vive ainda hoje, e suavemente exala 

em toda a Bahia este cheiro. Cheiram, mas caladamente, porque talvez a 

admiração lhes impediu o uso da uma justa história qual a merecia este 

prelado, que foi varão verdadeiramente apostólico (...)  

Fiel Servo, já começava a dobrar os talentos do seu senhor. Vem-lhe ao 

justo a ressurreição: com as chagas ressuscitou à nova vida ouvindo, 

pregar ao venerável padre frei Antonio Chagas, renunciando o mundo e 

todas suas esperanças, tomou o hábito da Recoleta e seguiu a vida de 

missionário, em que achou a nomeação de Sua Majestade para 

arcebispo “
12

 

Na mesma fonte, encontramos Prudêncio do Amaral fazendo referência ao que viria ser 

um dos mais conhecidos atos do arcebispo:  

“Chegou a Bahia em 13 de maio de 1688 e aí, entre as obras de seu zelo, 

se deve com razão contar que fez seu diocesano (se assim se pode dizer) 

a São Francisco Xavier (...) E o senhor Arcebispo D. Frei Manoel da 

Ressurreição, convocado o cabido e clero na forma do breve da Sagrada 

Congregação de Ritibus, assinou o dia 10 de maio para se fazer 

procissão solene e festa ao dito santo
13

.” 

Sabe-se através de estudos sobre a escolha de São Francisco Xavier para 

padroeiro de Salvador que foi feita em 1686, quando D. Fr. Manuel da Ressurreição 

ainda não havia chegado à Bahia
14

. No entanto, coube a ele, enquanto arcebispo, 

cumprir as exigências da Congregação de Ritos e realizar nova eleição junto ao Senado 

da Câmara, confirma-la e consentir a eleição junto aos clérigos
15

. Após esses 

encaminhamentos fundamentais, a eleição do padroeiro se tornou válida, e em 16 de 

Abril de 1688 São Francisco Xavier tornou-se efetivamente padroeiro de Salvador. A 

partir de então foi possível também realizar cerimônias em seu louvor.
16

 

                                                                 
12

 Prudêncio do Amaral. «Catálogo dos bispos e arcebispos da Bahia", in Constituições primeiras do 

Arcebispo da Bahia», Sebastião Monteiro da Vide (Edição e Estudo introdutório de Bruno Feitler e 

Evergton Sales Souza. São Paulo: EDUSP, 2010) p. 730 
13

 Idem 
14

 Evergton Sales Souza. «São Francisco Xavier, padroeiro de Salvador. Gênese de uma devoção 

impopular», Brotéria. Revista de Cultura, v.163, p. 653-670. 
15

 Evergton Sales Souza. «Um milagre de memória. São Francisco Xavier e a epidemia na Bahia em 

1686». In: Tecendo Histórias. Espaço, política e identidade, orgs. Antônio Negro; Evergton Souza; Lígia 

Bellini. (Salvador: Edufba, 2009) p. 27-43 
16

 Encontramos menção a este ato do arcebispo como aquele que permitiu o começo dos ritos em louvor  

ao santo padroeiro nas Atas da Câmara de Salvador, vol. 3, assim como nos trabalhos de José Antonio 

Caldas. Notícia Geral da Capitania da Bahia. (Edição facsimilar, 1951). P.41-42. Também Sebastião 
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Logo que chega a Bahia, D. Fr. Manoel escreve uma carta para o Conselho 

Ultramarino, cobrando sua côngrua
17

. Segundo resolução de 1681 ele, e qualquer outro 

prelado ultramarino, deveria receber dois terços da côngrua do bispo anterior para ajuda 

de custo com a viagem e instalação na nova sé. Esse valor equivalia a um conto e cento 

e vinte oito mil réis. Porém, com tantos gastos com bulas de sucessão, ficou resolvido 

pelo mesmo Conselho que ele receberia apenas um conto de réis, a ser pago pelos 

dízimos da Bahia. O caso não gerou mais correspondências de cobrança por parte do 

arcebispo, o que nos leva a supor que este ficou conformado com o valor recebido.  

Em onze de janeiro de 1689 há uma consulta do Conselho Ultramarino sobre 

uma petição do arcebispo afirmando ser conveniente criar mais três cargos de 

desembargadores da Relação Eclesiástica para dar conta dos despachos eclesiásticos 

daquela Sé, dando um ordenado de trezentos mil réis por ano a cada um. O motivo 

apresentado para a criação dos cargos foi o limitado número de ministros para a 

quantidade e qualidade dos despachos daquela arquidiocese e seus territórios 

sufragâneos.  

A posição do Conselho é de que o arcebispo poderia repartir as tarefas do 

tribunal eclesiástico como quisesse, porque pertencia a sua jurisdição. No que se refere 

ao ordenado, só seria autorizado após um parecer do Procurador da Fazenda. Sua 

resposta foi negativa porque a Fazenda Real estava em crise e não poderia arcar com  

despesa extra, como bem sabia o arcebispo que estava com côngrua atrasada. A 

resolução seria que a Fazenda continuaria a pagar os novecentos mil réis anuais para os 

desembargadores e caberia ao arcebispo decidir se esse valor seria dividido entre três 

desembargadores – que já ocupavam o cargo – ou por seis – com a criação dos três 

novos – recebendo cada um a metade do proposto. O Conselho deu um parecer 

concordando com o Procurador da fazenda e deixou livre a decisão do arcebispo 

mediante essa nova condição
18

. 

Outras correspondências que subiram ao Conselho Ultramarino referentes à sua 

ação eclesiástica somente seis meses depois, sobre as obras da Sé. Desde o fim das 

batalhas com os Holandeses, a Sé da Bahia passava por obras constantes para reformar 

                                                                                                                                                                                            
Pitta. História da América Portuguesa... p.310  e Luís dos Santos Vilhena. A Bahia no século XVIII... p. 

456  
17

 AHU, Luíza da Fonseca, Cx. 28. Doc. 3434. 
18

 AHU, Luíza da Fonseca, Cx 28. Doc 3504 
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o que foi destruído com a guerra. D. Fr. Manoel da Ressurreição foi um incentivador 

das reformas da igreja. Em carta de oito de julho de 1689, o arcebispo comunicou ao rei, 

através do Conselho Ultramarino, que havia aplicado uma parte dos seus ordenados de 

governador nas obras do forro do coro, para reconstrução do frontispício e pagado 

algumas dívidas dos serviços do mestre de obra
19

.  

No dia 23 de outubro de 1688, padecendo de febre amarela – ou mal da bicha 

como era a doença conhecida à época – Mathias da Cunha, governador geral do Estado 

do Brasil, convocou ao Palácio do governo o Senado da Câmara, a nobreza e os cabos a 

fim de elegerem quem o substituiria no cargo de governador, uma vez que sua morte 

chegaria antes do seu sucessor
20

. O escolhido foi o arcebispo da Bahia, D. Fr. Manoel 

da Ressurreição.  

Essa forma de sucessão, onde o governador já prevendo uma vacância convoca 

outras autoridades coloniais para escolher um governador interino, não é inédita na 

Capitania da Bahia. Em 1676,  

“Antes de falecer o go[verna]or e cap[it]am geral de mar e terra deste 

stado Af[ons]o Furtado fes junta sobre a sucessão do governo eos 

nominados os votos della reforço q ficassem no governo o chanceller da 

R[elaç]ao, o mestre de campo mais antigo e o juiz ordinario mais 

velho
21

” 

 

O governo interino formado após morte de Afonso Mendonça foi o terceiro caso 

na capitania da Bahia e o único em todo período colonial que não teve prelados em sua 

formação, porque na época a Bahia estava em Sede Vacante. Essa forma de sucessão foi 

usada também pelo governador de Pernambuco Fernão Cabral, em setembro de 1688, 

para criar o governo interino antes da sua morte, onde ficou o bispo D. Matias de 

Figueiredo e Melo como governador
 22

. No entanto, após ser utilizada por Mathias da 

Cunha, essa maneira de constituir a sucessão não foi mais repetida em nenhuma outra 

situação de governo interino, quer na Bahia, quer em outras capitanias brasileiras.  

                                                                 
19

 AHU, Luíza da Fonseca, Cx. 29. Doc 3608 
20

Sebastião Pitta. História da América Portuguesa... pp.314-315. 
21

 AHU, Luíza da Fonseca, Cx. 23, Doc. 2697  
22

 A questão da sucessão em Pernambuco gerou conflito com a câmara de Olinda que não reconhecia nem 

a forma de sucessão, nem D. Matias de Figueiredo como bispo governador. É o governo da Bahia que 

confirma a legitimidade do governo. AHU, Catálogo documentos avulsos da Capitania de Pernambuco, 

Cx. 15, Doc. 1507. 
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 Mas não foi a via de sucessão diferente dos demais prelados que ocuparam o 

governo civil que deu a D. Fr. Manoel o título de Governador Geral do Estado do 

Brasil. O que lhe garantiu o cargo e o título foi a carta enviada pelo rei, na qual  dizia 

que: 

 

“Reverendo em Cristo Padre Arcebispo da Bahia, amigo Eu El-Rei vos 

envio muito saudar. Com a notícia que me chegou ter falecido o 

Governador Matias da Cunha e por confiar em vós que enquanto não 

nomeio governador ireis tratando de pôr esse Estado a minha satisfação 

houve por bem encarregar-vos dele para que o tenhais e governeis da 

mesma forma que o fazia o dito Matias da Cunha por esta carta somente 

pela qual movido a todos os ministros de Guerra, Justiça e minha 

Fazenda vos conheçam por governador dêsse Estado e como tal 

obedeçam e cumpra vossas ordens e mandados como são obrigados e à 

Câmara e Relação mando escrever cartas que irão com esta e as 

entregareis para que o tenham entendido e executem pela parte lhes 

tocar tão inteiramente como dêles espero. Escrita em Lisboa a 6 de abril 

de 1689. Rei.
23

” 

 

Apesar do termo de posse só chegar quase seis meses depois da morte de 

Mathias da Cunha, o arcebispo governador começou suas funções políticas de imediato. 

No mesmo dia que foi indicado para o cargo, com Mathias da Cunha ainda vivo, D. Fr. 

Manoel já precisou resolver uma querela política conhecida como Revolta do Terço 

Velho.  

Estavam reunidos no campo do Desterro, no dia 23 de outubro de 1688, os 

soldados do terço velho que exigiam que lhes fossem pagos, em um prazo de 48 horas, 

os nove meses de soldo atrasado. Caso a exigência não fosse cumprida eles saqueariam 

a cidade do Salvador e as casas dos vereadores. Foi então o arcebispo pessoalmente ao 

Desterro mediar à situação e se colocar como fiador da dívida da Câmara. O arcebispo 

junto com o moribundo Mathias da Cunha assinou o perdão para os revoltosos, 

                                                                 
23

 Registro da Carta de Sua Majestade para que conheçam o arcebispo governador desse Estado, 
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dissipando o movimento. Esse ficou conhecido como o primeiro ato político do 

arcebispo governador
24

.  

A espada: D. Fr. Manoel da Ressurreição, Arcebispo Governador 

Quando chegou ao fim o período de união ibérica e Portugal restaurou sua 

monarquia na pessoa de Dom João IV, problemas de ordem financeira e administrativa 

estavam por resolver na América Portuguesa. No Nordeste, por exemplo, por causa dos 

conflitos com os Holandeses, muitos engenhos tinham sido destruídos, fugas massivas 

de escravos aconteceram e a Fazenda Real passava por crise financeira
25

·. 

Era chegada a hora da Coroa lusitana reorganizar os rumos da sua colonização, 

explorando ainda mais o que sua colônia tinha a oferecer e afirmando novamente sua 

posição enquanto metrópole desse território. Nos sessenta anos de União Ibérica, a 

conjuntura mundial tinha mudado e atingia diretamente a América Portuguesa. Por 

exemplo, a produção açucareira nas Antilhas surgiu como forte concorrente do 

brasileiro, com qualidade similar e preço mais baixo. A coroa portuguesa contava com 

motivos suficientes para querer uma reorganização colonial para o Brasil. 

Assim, em 1650 começou um projeto expansionista para os territórios a oeste do 

Brasil com o objetivo de ampliar e diversificar a atividade econômica, com a 

restauração dos engenhos de açúcar destruídos pela guerra; busca de metais preciosos, 

sobretudo o ouro, mas também as minas de salitre para fabricação de pólvora; o 

aumento e expansão de área para pecuária não apenas como outra atividade econômica, 

mas também como auxílio da atividade açucareira; e, por fim, o povoamento e 

catequização das áreas mais longínquas da colônia
26

.    

Esse projeto de expansão acabou trazendo como consequência uma série de 

conflitos que ficou conhecido pelo nome geral de Guerra dos Bárbaros. Na verdade não 

houve uma guerra total, mas várias guerras no nordeste brasileiro e que recebeu esse 

nome por serem guerras feitas para combater a resistência indígena frente à expansão 

colonizadora.  
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A expansão para leste começou efetivamente em 1651 e em 1654 já havia 

conflitos de resistência no Recôncavo baiano.  Em 1658 eles já se expandiram até o Alto 

Sertão nordestino. Vinte anos depois os conflitos eram localizados nas margens baianas 

do Rio São Francisco, nas regiões de Camamu e Maracás. O governador geral Afonso 

Furtado Mendonça convocou os terços paulistas para auxiliar a infantaria baiana. Em 

1687, ainda no mesmo local, eclodiu a primeira grande guerra chamada Guerra do São 

Francisco e as ordens do mesmo governador era de extermínio total aos rebeldes. 

Segundo Pedro Puntoni, tamanha violência se deu porque os índios não eram mais 

vistos como aqueles seres bestiais que precisavam ser civilizados, mas já como 

integrantes do processo colonial e que portanto deveriam colaborar  com ele e não 

resistir
27

.  

A Guerra dos Bárbaros avançava junto com a expansão colonizadora. O período 

que nos interessa está situado nos três anos finais da década de 1680. Nessa época, além 

da Guerra do São Francisco, ocorria a Guerra do Açu, região pertencente à capitania do 

Rio Grande, localizada no extremo norte do Brasil. A Guerra do Açu foi a que mais 

durou, os conflitos ocorreram entre 1687 e 1701. Os habitantes indígenas resistiram por 

longos treze anos.  

De maneira geral, o governo de Mathias da Cunha se empenhou em reorganizar 

a guerra para que ela chegasse logo ao fim. Ela já estava acontecendo há quase 30 anos, 

o prejuízo para a Fazenda Real era grande, o êxodo dos moradores dos locais de conflito 

prejudicava o andamento do processo de ocupação de novos territórios, mas a 

resistência dos índios parecia não ter fim. Em carta para o governador de Pernambuco, 

João da Cunha Sotomaior, Mathias da Cunha disse que após ter convocado uma junta 

formada por teólogos e ministros oficiais maiores, a Guerra dos Bárbaros era 

considerada guerra justa e os prisioneiros dela seriam cativos
28

. Este foi o primeiro 

passo para as mudanças de estratégia que visava implantar porque além de legitimar 

toda agressividade contra os índios rebeldes, pôde incentivar a vinda de mais oficiais de 

terços paulistas, recompensando-os com cativos para mão de obra.  

Em carta para Domingos Jorge Velho, capitão do Terço paulista, convocado para  

destruir o quilombo dos Palmares, o governador pediu para que ele deixasse sua rota 
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original  e rumasse para a Capitania do Rio Grande “para ajudar a destruição do gentio 

bárbaro no Açu”. Lá, ele deveria socorrer ao capitão mor Agostinho César Andrada e 

“fazer todo dano que puder com toda a força ao bárbaro”
29

. Isso significa que o 

governador preteriu a destruição do quilombo dos Palmares – importante espaço de 

resistência escrava – e relocou Domingos Jorge Velho, que já lutava na sua destruição 

do quilombo desde 1676, para a Guerra dos Bárbaros. 

Mathias da Cunha observa que os ataques indígenas aconteciam de forma 

desordenada, repentina e em lugares diferentes e ao mesmo tempo. No seu governo 

manda que se separem os Terços dos Capitães, destinando cada terço paulista para a 

guerra em um lugar diferente, para que os bárbaros fossem vencidos de maneira mais 

rápida e efetiva. Ao governo do Estado do Brasil caberia a administração dessas 

múltiplas guerrilhas a partir das informações enviadas pelos capitães mores e pelos 

governadores das capitanias onde elas aconteciam.  

Quando o arcebispo D. Fr. Manoel da Ressurreição assumiu o governo geral do 

Estado, deparou-se com esta realidade. A guerra acontecia Sertão baiano, na Capitania 

do Rio Grande e na fortaleza do Açu. Em cada um desses espaços, havia um terço 

comandado por paulistas para operar o combate sob responsabilidade dos capitães 

Domingos Jorge Velho e Antônio de Albuquerque da Câmara, Agostinho César 

Andrada e Manoel Abreu Soares.
30

. 

Assim que assumiu o governo e tomou conhecimento dos pormenores da 

administração da guerra, D. Fr. Manoel entrou em contato com as demais autoridades da 

América Portuguesa, explicando o falecimento de Matias da Cunha e se apresentando 

como seu sucessor. O seu primeiro destinatário é D. Matias de Figueiredo, também 

bispo e governador de Pernambuco, onde reafirmou a importância daquele governo para 

o bom andamento da guerra no Açu: 

 “O bom successo da guerra que se faz aos Barbaros, que não posso 

deixar de lembrar, e encomendar quanto apertadamente pessoa a Vossa 

Senhoria a brevidade dos socorros que o Sr. Mathias da Cunha, meu 

antecessor, havia ordenado se remettessem ao Capitão-mor Agostinho 

César Andrada (...). E porque havendo expirado o Sr. Mathias da Cunha 
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poderia haver alguma duvida da execução de suas ordens, por esta as 

revalido e ordeno se guardem inteiramente
31

” 

 

A manutenção das ordens do seu antecessor é assunto que gera neste primeiro 

momento muitas correspondências. O Provedor da fazenda de Pernambuco
32

, o capitão-

mor Agostinho César Andrada e os oficiais da Câmara de Olinda
33

 também recebem 

cartas referentes a esse assunto.  

Passada as apresentações e primeiras ordens, D. Fr. Manoel volta a escrever para 

o governador de Pernambuco dando conta das suas primeiras resoluções referentes aos 

auxílios para os capitães, contando que: 

“Me resolvi a mandar-lhe formar qua[re]nta arrobas de pólvora fina, e 

cento e vinte de chumbo que vão nesta sumaca de João Alvares (...).  E 

por terra mando dous troços de gente um de cento e cincoenta homens 

brancos, e até trezentos índios a entregar a Domingos Jorge Velho, e 

outros duzentos brancos e trezentos índios para Antonio Albuquerque. 

Também remeto por uma outro gente ao dito mestres de campo cem 

espingardas
34

”. 

 

O arcebispo optou não apenas por guardar as ordens do seu antecessor, mas por 

continuar as ações que ele deixou pendentes, dentre elas o pedido de auxílio paulista:  

“Por não faltar diligencia alguma, escrevi á Camara de São Paulo para 

que daquella Capitania venha outro soccorro de Paulistas pelo sertão, e 

não tenho pequena confiança de que venham fazer este grande serviço a 

El-Rei meu Senhor;” 

 

Apesar de pouco tempo de governo, observa-se na sua ação política semelhanças 

com seu antecessor. Assim como aquele, as decisões tomadas rumavam para uma 

investida que teria o fim da guerra como objetivo maior. Para tanto, foi o bispo 

governador interino de Pernambuco que teve como aliado para alcançar este propósito, 
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depositando confiança para que as ajudas chegassem a quem eram destinadas e 

partilhando a administração da guerra. Concluiu sua carta dizendo que: 

 “minha maior [confiança] ponho toda no que Vosa Senhoria obrar dahi 

E é certo que de todos os bons successos que as suas armas tiverem 

naquella Campanha deverão a maior parte de sua gloria e acerto e 

promptidão a Vossa Senhoria
35

”.  

 

Os capitães Agostinho César Andrada e Manuel Abreu Soares
36

 foram 

informados sobre a quantidade de armas e de homens que fora enviado pelo governo. 

Os capitães Antônio Albuquerque da Câmara e Domingos Jorge Velho – que estavam 

juntos nas margens do Rio São Francisco no sertão baiano – receberam ordens de não 

ficarem mais juntos e ir cada capitão com seu terço combater em locais diferentes, de 

acordo com a forma de combate proposta por Matias da Cunha que estava se mostrando 

eficaz
37

. 

Nesta carta para Domingos Jorge Velho, após indicar os detalhes de como seria 

sua separação do terço de Antônio Câmara, fez um pedido ao capitão onde disse que: 

“Tem me dado muito em que cuidar um segredo que não posso perceber, 

este é, que havendo cinco annos que começou esta guerra e mais de um 

que continúa tão viva e accesa até agora lhe não faltou polvora nem bala 

para nos offederem: donde lhe possa vir é o que não percebo.(...) Espero 

que Vossa mercê com toda cautela e segredo, faça disso alguma 

pesquisa assim por aquelas pessoas que da nossa parte puderem disso 

ter notícia
38

”. 

 

O arcebispo confiou em Domingos Jorge Velho para uma investigação da 

procedência dos armamentos usados pelos índios para manterem conflitos tão longos. A 

dúvida pairava sobre a hipótese de algum inimigo da Coroa estar patrocinando a 

resistência indígena, caso contrário os índios não teriam condições de sustentar tanto 

tempo de conflito. Não encontramos a carta resposta do Capitão, o que nos indica se 

tratar de uma hipótese refutada. No entanto, este pedido serve para nos mostrar o nível 
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de confiança que o D. Fr. Manoel da Ressurreição depositou no capitão Domingos Jorge 

Velho. Não por acaso, é a ele que faz um pedido escrevendo que:  

“Encommendo muito a vosa Mercê que com esses miseráveis Indios digo 

vencidos (como espero em Deus o hão de ser) se não usem crueldades, 

que encontram a lei de Deus, ou a de uma justa guerra, que ainda 

parecem brutos na realidade, são homens descendentes de Adão”
39

. 

 

O que o arcebispo governador propõe é uma nova maneira de enxergar o inimigo 

indígena com os olhos da fé e misericórdia. Até então o objetivo sempre fora de destruir 

e castigar o quanto possível os rebeldes. Este novo olhar é traduzido na maneira de 

tratar os cativos, permitindo-lhes permanecer junto as suas esposas e filhos nas Aldeias 

da Companhia (de Jesus) ou para os que fossem lutar na guerra ao serviço do rei, 

confiar os cuidados da família aos padres. Esta ocasião serviria também para que fossem 

inseridos nos princípios da fé católica, batizados e catequizados. 

A recomendação foi colocada em prática por Domingos Jorge Velho, mas não 

sem resistência de outras autoridades. Foi inclusive uma situação de desobediência 

praticada pelo capitão Agostinho César Andrade junto a alguns oficiais da Câmara de 

Natal que pudemos conhecer especificamente quais foram as ordens do arcebispo ao 

paulista, já que ela não consta em nenhuma carta dirigida ao capitão.  Em 

correspondência de 28 de outubro de 1689 D. Fr. Manoel da Ressurreição escreveu à 

Câmara de Natal dando conta: 

“Dizem-me vossa mercês na sua carta que o Capitão mor para estovar o 

intento bom que tinha o Paulista mandou á Aldeia dos Padres da 

Companhia a tirar as mulheres e filhos dos tapuias, que o Mestre de 

Campo Domingos Jorge Velho alli deixara: levou e captivou as ditas 

mulheres e filhos e repartira a gente entre si;  

E vendo o mal que o capitão-mor obrara, a injustiça, e a ruína que se 

seguira a fazerem este damno ás famílias que andavam em serviço Del-

Rei; os taes gentios pacíficos, sujeitos e em reféns dos que andavam na 

guerra e alli se podiam melhor domesticar, e catechizar na doutrina, 

mudaram vossas mercês brevemente com o capitão mor, concordando 
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em se lhe dar na aldeia tumultuosamente um assalto em 7 de junho e 

levaram perto de duzentas almas que alli assistiam sujeitos.
40

”  

 

O episódio da invasão na qual o capitão-mor Agostinho César Andrada, apoiado 

por alguns oficiais camarários, levou duzentas pessoas, entre índios cativos e suas 

famílias, é chamado pelo arcebispo de assalto e aconteceu a uma aldeia no Açu. Além 

de agirem contra ordens do governo e invadido território de jurisdição eclesiástica, ao 

levarem famílias indígenas, incitaram a ira dos cativos, desarrumando a rotina da aldeia 

e prejudicando o processo catequizador. O arcebispo considerou isso como a pior 

consequência do assalto e por esse motivo,  

“como Governador Geral ordeno ao Capitão-mor por carta, e a vossas 

mercês por meio dessa, que logo sem demora alguma se reponham todos 

os tapuias homens, mulheres e meninos que se tiraram da dita Aldeia, 

para serem reservados em segurança, doutrinados e domesticados; 

Advertindo-lhes que quem faltar á execução destas ordens será deste 

Governo mandado castigar como desobediente e transgressor de ordens 

reaes
41

” 

A carta a que D. Fr. Manoel se refere é a que remeteu  logo em seguida para o 

Capitão-mor Agostinho César Andrada. Nela o arcebispo governador questiona o 

objetivo do Capitão em ter desobedecido a suas ordens e ter atentado contra os tapuyas 

perdoados, pedindo que repusesse a mesma quantidade de 200 almas que retirou da 

Aldeia e informando que o rei, mesmo tendo alta estima pelos serviços desse capitão na 

fortaleza do Açu, tomaria conhecimento dessa infeliz atitude
42

.  

A essa altura a guerra já contava com mais de 30 anos e D. Fr. Manoel já estava 

há mais de um no governo civil. Em carta de agosto de 1689, para Domingos Jorge 

Velho, além de dar conta da resolução do episódio do assalto com a devolução das 

almas retiradas, informou ao capitão que teve notícia da chegada de Matias Cardoso ao 

sertão nordestino com sua tropa
43

. Esse último terço paulista chegou ao Nordeste por 

uma solução do antecessor do arcebispo governador em carta dirigida à Câmara de São 

Vicente em 1687 e só chegou quase dois anos depois devido às dificuldades logísticas 
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de uma viagem tão longa, feita a pé. Matias Cardoso deu notícias da sua chegada em 

carta de 2 de março de 1689, a qual o arcebispo prontamente respondeu.  

Os informes que vão na correspondência para o Capitão paulista nos permite ter 

uma visão geral de como caminhavam as coisas naquele momento
44

. Ele começa por 

assumir que está no posto de governador civil contra a sua vontade e que cuidar destes 

assuntos seculares tem lhe causado demasiada preocupação. O primeiro motivo é que 

nem a Fazenda Real nem a Fazenda de Pernambuco conseguem dar conta das despesas 

que a guerra demanda e que a capitania do Rio Grande – onde a guerra do Açu vinha 

sendo a mais demorada – já não vale tanto quanto ela importa em gastos. Ao mesmo 

tempo, os contratos dos dízimos têm sido comumente quebrados e os lucros daí 

provenientes são nulos e para pagar as despesas com os terços paulistas, teve que usar 

da sua côngrua pessoal de eclesiástico. Tamanho prejuízo e desgaste levaram o 

arcebispo governador a convocar Matias Cardoso para dizer que: 

“Bem creio pelas informações que tenho do valor, e experiência de 

Vossa Mercê e zelo do serviço de Sua Magestade, que com a sua pessoa 

e gente poderá tomar melhor caminho, e ainda concluir-se mais 

brevemente ainda que Vossa Mercê militasse. E desejo dar nova forma, e 

encaminhar as cousas de sorte que isto se consiga. (...) mas para isto me 

é primeiro necessário conferir com Vossa Mercê, e ouvi-lo, para o que 

será muito conveniente que Vossa Mercê logo dê uma chegada a esta 

terra a haver-se commigo.”
45

 

 

O desejo de reforma que D. Fr Manoel expressa na carta é concretizado no 

Alvará de reformação dos postos da guerra do Rio Grande expediu através da Secretaria 

de Estado em quatro de março de 1689. A sua nova ordem dizia que: 

“Por todas estas considerações, e se evitarem as duvidas das jurisdições 

sempre damnosas na guerra ás consequencias do serviço Del-Rei meu 

Senhor, tem ordenado esse Governo de que convem continuar-se nos 

Barbaros do Rio Grande se encarregue a um só sujeito, a cujo arbítrio 

fique livre a disposição della, e por Mathias Cardoso de Almeida se 

achar já no Rio de São Francisco com poder de gente e armas suficientes 

a essa empresa, concorrem a sua pessoa todas as qualidades e 
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supposições que o fazem digno de se fiar do seu valor aquella ocupação, 

o tenho nomeado por Mestre de Campo e Governador da dita Guerra”
46

 

 

Os outros regimentos espalhados pelo nordeste, como o do capitão Antonio de 

Albuquerque Câmara e Manuel Abreu Soares deveriam com brevidade se apresentar a 

Mathias Cardoso. A Domingos Jorge Velho, que nesse momento D. Fr. Manoel mostra 

ter muita estima, ficou resolvido que: 

O mestre de campo Domingo Jorge Velho, foi de vir de São Paulo á 

conquista dos Palmares, chamado pelo governador que era de 

Pernambuco: e por ordem deste governo passou á guerra dos bárbaros o 

poderá seguir com seu regimento isento; e livre da jurisdição de Mathias 

Cardoso
47

.  

 

Escrever o Alvará de Reformação foi o último ato do arcebispo governador  em 

relação à guerra dos bárbaros, porque em seis meses deixaria o governo civil, sendo 

substituído por Antonio Luís Câmara Coutinho. As opções políticas tomadas por D. Fr. 

Manoel referentes à guerra dos bárbaros sempre objetivaram o término dos conflitos. 

Isso fica claro na trajetória de suas diretrizes, seja no início do governo, que guardando 

as ordens do seu antecessor permitiu que os combates divididos pudessem ser mais 

eficazes, seja depois, dando ordens contrárias e condensando as frentes em um único 

Capitão. 

Não perdendo de vista os danos que uma guerra tão longa causava a América 

portuguesa, diferente dos seus antecessores o arcebispo governador acreditava que o 

maior prejuízo estava na falta de bem estar dos índios. Ainda que concordasse com o 

castigo dos bárbaros insurgentes, suas ações para findar a guerra passaram também pela 

importância que a paz tinha para o bom desenvolvimento da catequese e socialização 

indígena. 

Serafim Leite, historiador da Companhia de Jesus, ao escrever sobre esse 

período da história faz muitas críticas à posição da Coroa e do Governo Geral do Estado  

em ter levado o projeto de guerra tão longe. Segundo ele, ao se pensar somente a 
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expansão territorial e o castigo dos índios resistentes, não se pensou no prejuízo que 

estava sofrendo o funcionamento das aldeias. As invasões constantes de moradores em 

busca de segurança causavam tumultos nas rotinas fazendo retroceder o processo de 

catequese e socialização indígena. Também as tropas paulistas não tinham 

discernimento em saber quais índios eram inimigos e faziam constantes invasões e 

roubo para guerra, incentivando a ira dos já amansados, colocando a perder todo 

processo de catequese, transformando-os em inimigos da Coroa e dos padres
48

.  

 Anos mais tarde, em 1696, D. João de Lencastre, governador geral do Estado do 

Brasil na época, em carta patente
49

 para o terço de Manuel Alves de Morais Navarro, 

também faz uma crítica à maneira como a guerra ainda acontecia e da tomada de 

posição do arcebispo no Alvará de Reformação. O documento de maneira geral trata da 

convocatória do terço de Manuel Navarro para a capitania no Rio Grande e os 

pormenores de sua atuação. Só a necessidade de convocar outro terço paulista, quase 

seis anos depois, indica que as estratégias para findar os conflitos não foram eficientes.  

Segundo Lencastre, as ordens despachadas por D. Fr. Manoel não levaram em 

conta as proporções que a infantaria de Matias da Cunha ganharia, o quão difícil seria 

ordenar e manter todos esses homens e o estrago que tamanho número de soldados 

juntos causaria nos locais onde passassem. As vilas de moradores que estavam nos 

caminhos das tropas tinham constantemente suas tentativas de reconstrução destruídas, 

dificultando ainda mais o projeto expansionista. Negligenciar essas consequências foi 

para ele o maior erro do arcebispo governador.  

  Quer a crítica venha em nome da defesa da catequese indígena, quer venha pelo 

objetivo de um projeto expansionista, o fato é que as posições tomadas pelo arcebispo 

governador foram relevantes o suficiente para serem discutidas anos depois. Em uma 

historiografia que ainda não deu a devida importância para governos provisórios, o que 

tentamos demonstrar nessas páginas é que as ações políticas dos interinos constroem, 

modificam e redirecionam a política da América Portuguesa tanto quanto os 

governadores efetivos.  
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D. Fr. Manoel da Ressurreição foi substituído por Antônio Luís da Câmara 

Coutinho em oito de outubro de 1690, com a carta de desobriga enviada somente em 

oito de junho do ano seguinte.
50

 Uma vez dispensado das funções de governo civil, pôde 

dar atenção para o governo eclesiástico da sua arquidiocese e cerca de um mês depois 

de deixar o governo, partiu para região do Recôncavo baiano a fim de começar as visitas 

pastorais, pretendendo chegar até as terras mais longínquas do Sertão. Em janeiro de 

1691, nas proximidades da vila de Cachoeira foi acometido pelo mal da Bicha, 

permanecendo no Seminário de Belém da Cachoeira sob os cuidados do pe. Alexandre 

de Gusmão
51

. Morreu em dezesseis de janeiro de 1691, naquele seminário, distante da 

sua Sé, dos sermões e ritos fúnebres que pediam a ocasião. 

Do tempo que ficou na Bahia, D. Fr. Manoel pôde dedicar pouquíssimo somente 

à função eclesiástica, porque o tempo de governo civil durou quase todo o período em 

que esteve na América. Talvez por isso ou pela falta de documentação eclesiástica nosso 

personagem tenha sua memória construída apenas em torno da sua ação governativa 

civil. 

No entanto, seus contemporâneos souberam reconhecer suas virtudes de prelado 

virtuoso nos assuntos da fé. Após a sua morte, seu sucessor no governo civil, Antônio 

Luís Câmara Coutinho, com quem se comunicara desde que este estivera no governo da 

capitania de Pernambuco, em carta para o Rei Pedro II e em carta para Roque Monteiro 

Paim, secretário de Estado, escreve que: 

“Deve S.M nomear logo Arcebispo para esta Diocese que sem elle 

também se atrazam muito as missões, e que seja tão devoto dellas como 

era o Arcebispo passado (...) que este servira para este Estado como tão 

experimentado nas campanhas do Brazil, incansavel no trabalho e zelo 

das almas e verdadeiramente é um dos grandes Pastores que vieram a 

estas igrejas
52

”.   
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