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Resumo. Este trabalho baseia-se na função transcendente da 
Filologia e tenta explicitar alguns pontos da relação colonizador-
indígena, enfatizando as desavenças entre os colonos e os jesuítas 
causadas pelo poder que os membros da Companhia exerciam 
sobre o índio. Esses pontos serão salientados com base num 
manuscrito do século XVIII, no qual um geógrafo italiano propõe à 
Corte Real algumas estratégias para cativar o povo nativo, 
inclusive com a imposição da Língua Portuguesa sobre eles. 
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Abstract. This paper is based on the transcendental function of 
Philology and tries to explain some points of the relationship 
settler-indian. It emphasizes the disagreement between the settlers 
and the members of the “Companhia de Jesus”, that had a strong 
influence over the indians. These points will be explained based on 
a manuscript from the XVIII century, in which an Italian 
geographist proposes to the King some strategies to catch the 
native people, including the imposition of the Portuguese language 
over them. 
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1. Introdução 

O âmbito da filologia é de difícil precisão, em especial pela vasta abrangência 

dos estudos relacionados a essa matéria. Uma das funções primordiais do estudo 

filológico é o que foi denominado por Spina (1994) como sendo a “função 

transcendente” da filologia. A ela são atribuídas as análises decorrentes de tudo o que 

permite ao filólogo reconstituir, baseado em documentos, a cultura de um povo em 
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determinado período. Assim, a filologia se aproxima, como já salientado por Spina, da 

história.  

É com essa visão que esse trabalho foi elaborado, já que mais do que detalhes 

lingüísticos, o manuscrito aqui analisado traz à tona elementos que nos aproximam da 

história vivida no período colonial, acessível a muitos apenas por meio dos livros 

didáticos. Trata-se de uma carta escrita por um geógrafo italiano a serviço da corte no 

Brasil colonial. Tal material faz parte do corpus de documentos oficiais da capitania de 

São Paulo, cuja versão digitalizada foi disponibilizada aos pesquisadores por meio do 

projeto “Resgate Barão do Rio Branco 1”. Seus originais encontram -se no Arquivo 

Histórico Ultramarino de Portugal. 

A tradição histórica nos aponta o índio como o primeiro povo escravizado no 

Brasil. No século XVII já era hábito a utilização de escravos indígenas para o trabalho 

nas fazendas paulistas e nas minas de metais preciosos, mas é praticamente impossível 

discorrer a respeito do relacionamento do colono e do índio sem nenhuma alusão ao 

papel que os jesuítas desempenhavam nesse processo de colonização, já que se sabe que 

eles não só controlavam o temperamento arredio do índio, mas também o preparavam 

para o trabalho produtivo. 

Monteiro (1995) salienta que o projeto jesuítico era “um dos sustentáculos da 

política indigenista no Brasil colonial”. Não é à toa que nos deparamos, portanto, com 

diversas divergências entre colonos e padres, em especial pelo poder que o jesuíta 

exercia sobre o povo nativo. O manuscrito que aqui será analisado retrata uma luta pelo 

poder onde o mais prejudicado é o índio. Francisco Tosi Colombina, autor da carta 

destinada ao rei D. José I, traça uma bem detalhada estratégia de conquista do gentio e 

salienta que o único obstáculo a ser transposto seria o jesuíta, não por piedade ou algo 

do gênero, mas sim, pela conveniência que a subserviência e confiança indígena lhe 

trazia. 

2.  A Carta 

 

                                                
1 Projeto coordenado por Jobson José Andrade Arruda. 
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A carta foi escrita ao rei D. João VI com o propósito de embasar um pedido de 

que se criasse um caminho que fosse de São Paulo a Goiás. Não está datada, mas sabe-

se que é posterior a 03 de maio de 1752, data citada no texto. Dela também não consta o 

local de origem, mas é forte a possibilidade de ter sido escrita em Goiás, baseando-se no 

texto e no levantamento biográfico do autor. É um documento relativamente longo, de 

23 fólios, no qual Francisco Tosi Colombina expõe o problema do domínio sobre o 

indígena e aponta uma série de sugestões. Já no início do texto, há dados sobre a 

situação dos índios em São Paulo, sob o ponto de vista do autor. 

 
Na Comarca deSaõ Paulo, se-achaõ des Alde[as] | com 2460 Indios (como consta 

daLista) já demuito tempo | mansos com filhos, eNetos, antes direi quazi todos elles | 
nascidos nas ditas Aldeas (ou passados daCaza dos Seus Ad-| ministradores, que os 
tiráraõ dos matos, eeducados na[L]ey | evangélica: Estes naõ Servem de utilidade alguma 
[nem] | ao publico, nem ao privado, mais que alguns pôcos delles ind[o] |  no caminho 
daSerra doCubataõ deSantos para Saõ Paulo, con-| duzindo cargas, epassageiros em 
redes por ser o tal camin[ho] | dos mais impraticaveis, que se-possa idear; porem abrindo 
| caminho novo, como Se-tem ideado ficaõ detodo desne[ces-] | sarios ditos Indios 
NestaComarca, eSó servem deaccom[panhar] | umReligiozo, que emtudo, eportudo os-
manda, eos-gover[na] 

 

Apesar de ser necessária a mão-de-obra do indígena nas plantações e de que 

intensas eram as tentativas de abrandar o temperamento indócil do índio, nesse trecho o 

autor da carta qualifica o índio amansado como inútil, devido ao fato dele sujeitar-se 

apenas aos mandos dos religiosos. O “caminho novo” citado pelo autor seria uma 

estrada, proposta por ele, que ligasse São Paulo e Goiás. 
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Francisco Tosi Colombina tenta salientar o prejuízo que as aldeias que já 

estavam constituídas davam à Côrte e aos colonos, já que os padres não pagavam 

impostos, recebiam ajuda de custo da Coroa e ainda dominavam os índios, que se 

recusavam a trabalhar para quaisquer uns que não os membros da Companhia. 

 

 
nem estes [padres] pagaõ dizimo ou outro qualquer direito, eccleziasti-| co, ou Secular, 
mas Sô Sim aterça parte doque ganhaõ comas | ditas cargas ao dito Religiozo 
SeuSuperior com opretexto de | compraro precizo para aSua Igreja, elhes-fazem os mais 
Ser-| viços que lhes Saõ necessarios para oSeu Sustento, eregalo, eou-| tras conveniencias, 
que elles Sabem procurar; com tudo isso | os ditos Religiozos naõ deixaõ de receber 
trintamil reis cada | como daFazenda Real para adita administraçaõ; porque as ditas Al-| 
deas Saõ do Real Porvimento 

 

Como solução para tal prejuízo, a estratégia de Colombina é divida em duas 

vertentes: a primeira seria a de criar aldeias no interior do sertão nas quais os índios já 

amansados se auto-sustentassem por meio de roças por eles trabalhadas, sob a 

supervisão de jesuítas. Deixariam assim, os índios e os jesuítas, de dar gastos à Coroa, 

além de pagarem um terço da produção ao Reino.  
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Seestes Indios pôco apôco se fossem | transportando no interior doSertaõ nas 

paragens, que apon-| tarei nos Mappas, epelo que pertence ao temporal fossem | 
governados por Seculares paraLá Se aldearem, plantar as | Rossas para Seu Sustento, 
fazerem plantas de algodaõ para o | seu vestuario, tratar de creaçoes degados, cavalos, 
eO-| velhas, e outras couzas conducentes aoComercio, podiaõ | ser repeitados, como os 
mais Subditos desta Corôa; porem | cada Aldea devia viver em commum como huã Só 
fa-| milia; com o regimen que Se determinasse, eque aterçapar-| te detudo, como agora 
daõ aos Seus Padres Superiores fosse | arrecadada pela Fazenda Real, instituida aeste 
fim, tanto | por razaõ de dizimo, como de outro qualquer direito,| para que com isso Se-
podessem sustentar, eos Religiozos, | que os dirigissem no espiritual, e os Seculares, que 
os-| governassem notemporal, e omais Serviria para acudir | as Aldeyas, que Se-fossem 
creando de novo Sem nunca fal | tar áquellas com onecessario como costumavaõ os 
antigos | <Mexi> 

 
A segunda vertente seria tentar uma maior aproximação com o gentio arredio. 

Para tal, sugere a imposição da língua portuguesa, evidência de que o tupi ainda era a 

língua-mãe, mesmo dentre os índios em contato com religiosos. Ainda, se necessário 

fosse, importante seria casar alguns “comuns” com as índias, como segundo ele, faziam 

os paulistas. Monteiro (1995) salientara que a poligamia e o concubinato era prática 

comum em São Vicente, mas que não retratava apenas a ausência de mulheres brancas, 

mas sim, uma maneira de se criar alianças entre portugueses e índios, “conferindo aos 

colonos certo prestígio dentro das estruturas indígenas”.  
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deixar de cooperar para isso. Epara Melhor facilitar-se o | Comercio entre nós eelles; 
eentre elles mesmos de diver-| sas Nasco• s, como faziaõ os antigos Romanos, ecomo fez o 
| grande Albuquerque na India com os denôvo Sugeitados á | devoçaõ desta Corôa, devia-
se fazer-lhes commua aLingoa portugueza Sem escrupulo nenhum depecado mortal; 
enaõ | seria muito disconveniente ComoSuccedenaComarca de Saõ | Paulo, que dagente 
Commua, que deCavai, eLá Se-acha, alguns | Se-cazassem com elles, dos quais muitos 
quasi nada differem | na cor, enafizonomia, quando Se-vem todos os dias infini-| tos 
cazos deSe-cazarem brancos com mulatas, ecom negras | por esse fim bom era, que para 
Lá Se-mandassem alguns cazáes | deIlhéos, como agora Se-faz na Ilha deSanta 
Catharina, eno | emtanto hiriaõ introduzindo as artes, eas Lavoiras. | <Naõ> 

 
É importante para a compreensão de toda a problemática que envolvia a relação 

jesuíta/colono, que se insira o documento no seu contexto. Em 1750, dois anos antes da 

produção da carta em análise, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, 

fixando os respectivos domínios na Ásia e estabelecendo fronteiras para os da América. 

Esse tratado, porém, fazia com que fossem transferidos para outros locais algumas das 

missões jesuíticas. Sabe-se que a Sociedade de Jesus embaraçou a execução do tratado, 

dando lugar a um conflito armado na América do Sul e sérias preocupações financeiras 

à administração central. Sebastião de Carvalho, o Marquês de Pombal, responsável 

então por grande parte da administração, principiou por se enfurecer contra os padres 

rebeldes, e em pouco tempo, sua fúria abrangeu toda a Companhia de Jesus. Esse clima 

de hostilidade em relação aos jesuítas se espalhou por entre os demais portugueses que 

participavam do processo de colonização no Brazil. Na carta de Francisco Tosi 

Estudos Lingüísticos XXXV, p. 727-734, 2006. [ 732 / 734 ]



Colombina há uma citação a respeito do tratado, como advertência em relação a tribos 

numerosas e valentes. 

 

 
 O maior disvello, eas maiores Aldeas Se d[e] | vem pôr no Camapoaõ, eoutras 

partes, que acompanhaõ o | caminho dos Rios, que vai deSaõ Paulo ao Cuiabá com o 
pr[etex] | to deo-franquear, epôLo Livre doGentio Payaguá, que o-infes | ta, edeve-se ter 
o cuidado possivel em conciliar o Gentio Aycu-| rú, por outro nome cavalhero porque 
anda a cavalo, quando | naõ Se-possaSugeitar, por que este Sendo numerozo, eva-| Lente 
servirá de muito, esse naõ Se-offectua oTratado deMa | drid, eas couzas fiquem no pé 
antigo com estes Se-póde | entranhar athé as postas doPotossi, como fez Seipiaõ | o 
Africano, que deixando Annibal nas delicias de Capua  

 
E ainda é acrescentado por Francisco Tosi Colombina, que já que o tratado não 

tinha efeito sobre os Índios que conviviam com os padres da companhia, devia-se passar 

também aos cuidados de tais padres os índios da tribo Guayaná, que se encontravam 

além dos limites do tratado, aproveitando-se assim do fato de que os mesmos prometem 

descoberta de ouro. No entanto, afirma que necessário seria, então, tratá-los com 

“doçura” e não aprisioná -los. O autor mostra-se engenhoso, portanto, na estratégia de se 

fazer amigo para se chegar às minas auríferas, engendrando uma maneira de tirar 

proveito do fato dos jesuítas não aderirem ao tratado.  

 
Nesteparticular Se-deve ponderar, que Se-naõ tem | effeito o dito Tratado os Indios dos 
Padres daCompanhia que | vem fazer a congonha na outrabanda dadita Serra pó-| dem 
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passar á mesma, eSugeitar a elles estes Guayanás, que prometem grande descuberto 
deouro, Se os-tratassem com | doçura, enão os-cativassem; econforme as informações dos 
| <Velh> 

 
Afirma ainda, no final da carta, que o único motivo para que o projeto todo não 

desse certo seria a não colaboração dos padres. 

 

 
  A unica etodadificuldade | que considero nesta materia heaopoziçaõ dos 
Padres | daCompanhia, Omnipotentes emtoda aparte, equeelles | Sós querem, 
eindependentemente governar estes Indios; | <mas> 

 

 Pelo teor aqui explicitado, depreendemos que apesar de estarem lado-a-lado no 

processo de ocupação do território do Brasil, colonos e jesuítas confrontavam-se 

diariamente em busca de um dos maiores tesouros da colônia: o índio.  

 
3.  Considerações Finais 
 
 A intenção dessa breve explanação foi demonstrar como a filologia pode nos 

auxiliar na compreensão de valores de um período. Nele expôs-se trechos de um 

manuscrito que evidencia parte da problemática do domínio sobre o indígena no período 

colonial, que não se baseava apenas no processo de dominação territorial. Ela abrangia 

também a busca de mão-de-obra em especial para a lavoura, bem como uma busca de 

aliança com aquele que dominava os perigos do sertão e a conseqüente conquista no 

ouro e de minérios. 
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