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Resumo                                                                                        

 

A região atualmente conhecida como Amazônia é composta por uma imensa 

floresta tropical com territórios divididos entre nove países da América do Sul. 

Porém, durante o período colonial, a Amazônia constituía um espaço de fronteira 

entre os domínios de Espanha e Portugal e foi palco de grandes disputas territoriais. 

A divisão dos territórios entre os dois impérios ibéricos foi estabelecida em 

fins do século XV pelo Tratado de Tordesilhas, o que dava a aparência de que a 

questão dos limites estava resolvida. Mas na prática, a posse futura daqueles 

territórios ainda virtuais naquele momento, dependeria de qual das duas coroas 

conseguiria aplicar, de maneira eficaz, uma política de ocupação, aproveitamento 

econômico e defesa de tal território.  

Esta tese privilegia o estudo da região denominada Marañón, território 

pertencente aos domínios espanhóis. Analisamos o projeto missionário desenhado 

para as chamadas Missões de Maynas, entre os anos 1638 e 1799, a partir do 

estudo da bibliografia produzida sobre o assunto e da pesquisa dos documentos 

escritos tanto pelos jesuítas quanto pelas autoridades coloniais ligadas ao Marañón.  

Nosso objetivo é demonstrar como o projeto missionário foi aplicado nas 

Missões de Maynas ao longo do tempo como uma política de ocupação das 

fronteiras, buscando evidenciar que este foi o único modelo de colonização proposto 

para o Marañón e o responsável pela consolidação da presença espanhola na 

região. 

  

 

Palavras-chave: Marañón, Missões de Maynas, jesuítas, colonização espanhola, 

fronteira. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The region now known as Amazonia covers an immense tropical forest with 

territories divided among nine countries in South America. However, during the 

colonial period, the Amazon was a border space between the domains of Spain and 

Portugal and was the scene of territorial disputes. 

The division of territories between the two Iberian empires was established in 

the late fifteenth century, by the Treaty of Tordesillas, which gave the appearance 

that the issue of boundaries was settled. But in practice, the future ownership of 

those virtual territories would depend on which of the two crowns would apply, 

effectively, a policy of occupation, economic exploitation and defense of such area. 

This thesis focuses on the study of the region called Marañón, territory 

belonging to the Spanish domains. We analyze the missionary project designed for 

Missions of Maynas, between 1638 and 1799, based on the literature produced and 

on the documents written by the Jesuits and by the colonial authorities linked to the 

Marañón. 

Our intention is to demonstrate how the missionary project was applied in the 

Missions of Maynas in the period as a politic of frontiers occupation, seeking 

evidence that this was the only model of settlement proposed to the Marañón and 

responsible for the consolidation of the Spanish presence in the region. 

  

 

Keywords: Marañón, Missions of Maynas, Jesuits, Spanish colonization, border. 
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Introdução 

 

O que hoje conhecemos por Amazônia – amplo território de uma bacia 

hidrográfica que abriga a maior floresta tropical do mundo – inclui territórios 

pertencentes a nove países. A maioria está contida dentro do Brasil, que possui 60% 

da floresta, seguido pelo Peru com 13% e outras pequenas quantidades distribuídas 

por Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.  

Entretanto, durante o período colonial – entre os séculos XV e XIX – a 

situação era bem diferente. O vasto território hoje denominado Amazônia constituía-

se num espaço de fronteira entre os dois principais impérios da Era Moderna – 

Portugal e Espanha – sendo que a maior parte daquelas terras estava em domínios 

da monarquia espanhola, de acordo com os Tratados estabelecidos entre as duas 

coroas no contexto do expansionismo marítimo ibérico. Entretanto, isso não impediu 

que outros países como França, Inglaterra e Holanda também procurassem a 

expansão de seus domínios por aquelas áreas. 

O retorno de Cristóvão Colombo de sua primeira viagem, realizada entre os 

anos de 1492 e 1493, com seus relatos de descobrimento das novas terras, 

consagrou o direito espanhol à conquista das chamadas Índias Ocidentais1 - uma 

vez que o viajante genovês realizara tal proeza, financiado pelos reis católicos de 

Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela (1474-1516) - o que provocou o 

início de um conflito com Portugal, nação que também explorava rotas marítimas 

tentando estabelecer seu próprio caminho para o oriente. 

Em fins do século XV, múltiplos fatores contribuíram, em menor ou maior 

proporção, para a inserção das Índias Ocidentais na rota desse expansionismo, 

foram eles: o desenvolvimento científico e tecnológico, o florescimento das práticas 

mercantis, o crescimento do mercado de especiarias, a demanda de metais e pedras 

preciosas, o fortalecimento político das monarquias ibéricas, o fim do processo de 

Reconquista, a afirmação do cristianismo como religião superior e os relatos 

“maravilhosos” de viajantes. Certamente o fator econômico foi o de maior 

preponderância para a efetivação das conquistas, pois o Novo Mundo apresentava 

                                                             
1
 Nome atribuído às terras americanas, uma vez constatado o fato de que aqueles territórios recém-

descobertos não pertenciam às Índias Orientais, reconhecidamente situadas em continente asiático.  



16 

 

 

 

grandes possibilidades de enriquecimento, principalmente através do comércio de 

especiarias e da extração de metais precisos. 

O período de expansionismo marítimo, bem como seus respectivos 

movimentos expansionistas coloniais guiados pelo mercantilismo – sistema 

econômico baseado na exploração territorial, na busca de matéria-prima barata e 

obtenção de riquezas naturais – nada mais representavam senão uma das formas, 

entendidas pelo historiador Marc Ferro, típicas do imperialismo moderno. Segundo 

Ferro, a distinção entre colonialismo e imperialismo se faz de um modo sutil, quase 

imperceptível, uma vez que “civilizar, colonizar, irradiar sua cultura, propagar-se, tais 

são os primeiros impulsos do imperialismo, sendo a colonização a força de 

reprodução de um povo pelos espaços”2. A partir dessa ideia, pode-se dizer que não 

havia uma separação clara entre os movimentos de expansão imperial e 

colonização, pelo contrário, um era a expressão do outro; contudo eles poderiam se 

manifestar de formas diferentes, de acordo com as necessidades históricas de cada 

realidade.  

Independente das diferentes formas que possam assumir “os imperialismos” 

que se configuraram ao longo de todo tempo histórico, uma premissa básica 

sustenta a todos: a dominação de outros povos. Ainda que estivessem encobertas 

as necessidades de acumulação de riquezas os discursos imperiais, impregnados 

de racismos, tiveram papel importantíssimo na reprodução e manutenção da 

dominação. Existia uma séria convicção por parte dos colonizadores de serem 

pertencentes a uma cultura superior, cabendo-lhes a missão de levar a 

superioridade - identificada com a ciência e a técnica - aos povos inferiores. Desta 

forma, segundo Ferro, o “fardo do homem branco era civilizar o mundo”3, isto é, os 

representantes “legítimos” da raça branca – os europeus – fariam progredir as 

sociedades por eles subjugadas.  

Vale destacar o papel da Igreja Católica como mediadora do conflito entre 

Portugal e Espanha naquele momento. Em 4 de maio de 1493, o Papa Alexandre VI 

promulgou a Bula Inter Coetera que instituía uma linha demarcatória entre os 

domínios espanhóis e portugueses assinalada a 100 léguas a oeste das Ilhas de 

                                                             
2
 FERRO, Marc. História das Colonizações: das conquistas às independências, séculos XIII a XX. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1996; 4ª. reimpressão, 2006, p. 29. 
3
 FERRO. Idem, 2006, p.39. 
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Cabo Verde. Embora a demarcação tivesse agradado aos reis católicos, o rei 

português João II não a aceitou, reiniciando assim, as negociações entre as duas 

monarquias ibéricas, mediadas pelo Papa Alexandre VI. O resultado desse processo 

foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 7 de junho de 1494, que fixava a linha 

demarcatória a 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, sendo que os territórios 

já descobertos ou ainda por descobrir situados a oeste dessa linha pertenceriam à 

Espanha e aqueles localizados a leste dela seriam de Portugal.  

A intervenção do Papa em casos como este se justificava pelo fato de que ele 

representava a maior autoridade religiosa e política para as sociedades cristãs, 

podendo assim conceder a soberania de terras pagãs ou de infiéis a um monarca 

cristão para que, levando o modelo de civilização europeia aos quatro cantos do 

globo - estratégia típica do imperialismo moderno -, fosse promovida a 

evangelização dos povos conquistados. 

A intenção política da Igreja Católica naquele momento era de que o Tratado 

de Tordesilhas solucionasse previamente um provável conflito jurisdicional que 

poderia se desencadear com o processo de conquista das Índias; porém, a 

demarcação territorial estabelecida acabou por criar espaços de limites 

indeterminados, associados às conquistas futuras e não a domínios fixos. Essa 

debilidade ficou demonstrada anos mais tarde, quando conscientes das limitações 

do Tratado de Tordesilhas, os monarcas ibéricos iniciaram um processo de tomada 

de posse de terras através da fundação de fortalezas, vilas e povoados e da 

implantação de um projeto de defesa militar de tais áreas. Portanto, o Tratado de 

Tordesilhas não representou um limite para o projeto de expansionismo, nem da 

Espanha, nem de Portugal e tão pouco evitou que outras nações europeias 

participassem do processo de conquista e colonização das terras americanas. 

Dessa forma, as fronteiras que separavam os domínios espanhóis dos 

portugueses no Novo Mundo, não se constituíam em espaços fixos, rígidos, 

previamente percorridos e delimitados. Ao longo de todo o período colonial, essas 

regiões fronteiriças foram palco de tensões, desentendimentos e disputas entre as 

duas coroas e entre seus representantes em terras americanas; essa situação 

contribuiu para a constituição das fronteiras coloniais como barreiras móveis, fluidas, 
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flexíveis, negociáveis e manipuláveis que respondiam à falta de precisão na 

demarcação dos limites entre os domínios imperiais das coroas ibéricas. 

Nas áreas de fronteira, além dos conflitos militares e da concorrência 

mercantil entre os impérios ibéricos, ocorreram também intercâmbios comerciais e 

culturais entre as populações que habitavam aqueles territórios. Assim, dentro do 

espaço determinado pelos impérios coloniais, as áreas fronteiriças representavam 

situações peculiares, com uma dinâmica particular que, embora estivessem 

intimamente atreladas aos respectivos interesses de ambas as monarquias, seguiam 

uma lógica própria de funcionamento que dependia de alguns elementos como o tipo 

de projeto desenvolvido para cada uma dessas áreas, as políticas econômicas 

aplicadas, os recursos naturais disponíveis, os impulsos particulares dos agentes 

coloniais, as populações nativas com suas culturas próprias e a relação delas com 

os diversos atores da colonização.  

A região de fronteira entre os impérios espanhol e português ao norte da 

América do Sul, região enfocada neste trabalho, pode ser analisada dentro da lógica 

apresentada acima. Ambos os lados compartilhavam de um espaço fronteiriço 

comum, entretanto, o fato de fazerem parte de impérios diferentes e estarem 

submetidos a projetos coloniais distintos gerou conflitos, provocando a emergência 

de dinâmicas políticas, sociais e econômicas específicas em cada parte; como dito 

anteriormente, nos centraremos apenas na área de domínio espanhol denominada 

Maynas4, área de fronteira com os domínios portugueses no Marañón. 

Sendo considerada uma região periférica dentro da conjuntura colonial 

hispano-americana, constituía-se como uma unidade política menos independente 

que outras jurisdições maiores5, portanto seu desenvolvimento sempre esteve 

atrelado a uma política governamental mais ampla. Deste modo, Maynas era uma 

jurisdição da Audiência de Quito que, por sua vez, esteve subordinada ora ao Vice-

reino do Per, ora ao Vice-reino de Nova Granada.   

Mesmo fazendo parte de uma estrutura político-administrativa e inserida no 

império colonial espanhol, Maynas nunca se integrou economicamente às demais 

                                                             
4
 Embora haja controvérsias sobre a grafia correta do nome, optamos aqui pela nomenclatura 

Maynas, pois é assim que o nome aparece registrado na maioria das fontes coloniais consultadas 
para este trabalho. 
5
 Como eram a Audiência de Quito ou o Vice-reino do Peru, para citar alguns exemplos. 
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áreas do império. Embora possuísse produtos naturais comercializáveis – como 

cacau, canela, algodão, tabaco, entre outros – o posicionamento geográfico não 

facilitava o escoamento desses produtos, que deveriam percorrer um longo e 

tortuoso caminho por florestas, rios e montes até alcançarem os núcleos comerciais 

mais próximos (Quito e Lima). 

Além disso, outro agravante era o fato da região estar densamente povoada 

por grupos indígenas considerados “selvagens”, ou seja, ainda não submetidos ao 

modelo civilizatório europeu. Estes grupos representavam uma ameaça constante 

aos poucos colonos espanhóis que se aventuravam por aquelas terras. 

Apesar do pouco interesse das autoridades imperiais alocadas em Madri 

pelas terras do Marañón devido às dificuldades apresentadas, era necessário ocupar 

e defender aquele território de fronteira com o império português. Somava-se a isso 

o fato de que os monarcas europeus tinham a obrigatoriedade de evangelizar as 

nações “pagãs” ou “infiéis” que habitavam os territórios conquistados.  

Sendo assim, foi desenhado um projeto de ocupação missionária para o 

Marañón, que contou com a presença de missionários de diversas ordens religiosas, 

com a finalidade de ocuparem a região, defenderem a fronteira e catequizarem os 

índios. Para Maynas foram enviados franciscanos, dominicanos, capuchinhos, entre 

outros membros das ordens religiosas sediadas na Europa. Porém, foram os 

jesuítas que se destacaram na implantação de um projeto missionário em Maynas.  

Ao conjunto de reduções de índios fundadas pelos jesuítas a partir de 1638 

no Marañón, deu-se o nome de Missões de Maynas, extensa região que se 

configurou conforme demonstrado no mapa abaixo: 
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Mapa 1: Governo e Missões de Maynas. Fonte: PORRAS, Maria Elena. Gobernacion y Obispado de Mainas (siglos 

XVII y XVIII). Quito: Abya Yala e Taller de Estudios Historicos (TEHIS), 1987, p. 30. 

 

 Os detalhes acerca das Missões de Maynas serão tratados detalhadamente 

no segundo capítulo deste trabalho. Por enquanto nos interessa apenas dizer que os 

jesuítas permaneceram em Maynas até 1767, quando foram expulsos de todos os 

territórios pertencentes à monarquia espanhola. Nos quase 130 anos de atuação 

missionária nas ditas Missões, os jesuítas chegaram a fundar cerca de 150 reduções 

que, de fato, cumpriram a função de fronteira e conseguiram, pelo menos em parte, 

conter o avanço português naquela região. 

 Falamos em parte porque, mesmo com a presença missionária dos jesuítas 

naquele espaço, os portugueses continuavam promovendo entradas, coletando 

cacau e outros produtos da floresta, estabelecendo povoamentos e até construindo 
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fortalezas em territórios reivindicados pela coroa castelhana, como vemos abaixo no 

trecho de um documento escrito pelo Presidente da Audiência de Quito, Don 

Dionisio Alcedo y Herrera em 1731: 

 

Antes de poder tener respuesta de la referida carta, rezivi outra del Padre 
Juan Baptista Julian Superior de los referidos Misioneros en que 
haziendome nueba representtacion sobre los continuados perjuicios de los 
circumbecinos Pueblos Portugueses me añade la gran novedad de haver 
pasado el mencionado Governador del Pará a levantar, y fabricar una 
fortaleza cerca de la boca del Rio Napo Jurisdiccion del soberano derecho 
de V.M. (...).

6
 

 

Evidentemente, situações como a descrita no documento acima, provocavam 

graves desentendimentos entre as populações que habitavam a região fronteiriça, 

desentendimentos esses que se estendiam às diversas autoridades coloniais que 

representavam suas respectivas monarquias e até mesmo aos próprios monarcas 

de Portugal e Espanha.  

Defendemos que o uso da nomenclatura “Maynas” foi um recurso 

amplamente utilizado pelos jesuítas das Missões de Maynas como elemento 

definidor de um território que, embora sob administração religiosa, integrava a 

estrutura colonial espanhola; sendo assim, todo o território por onde se estendiam as 

missões, se estenderia também o domínio da monarquia espanhola, ou seja, a 

presença espanhola no Marañón era legitimada pelo trabalho dos missionários 

jesuítas. Portanto, o uso da nomenclatura Maynas correspondeu a uma estratégia 

de apropriação de um território fronteiriço elástico, pois se alargava de acordo com o 

movimento dos missionários espanhóis. 

Então, já em meados do século XVIII, depois de um longo período de 

desentendimentos entre as coroas ibéricas, os reis Fernando VI de Espanha e João 

V de Portugal empreenderam uma primeira tentativa de superar as deficiências do 

Tratado de Tordesilhas e assinaram o Tratado de Madri - na capital espanhola, em 

13 de janeiro de 1750 - cuja proposta era estabelecer uma demarcação definitiva 

entre os domínios ibéricos mais coerente com o contexto colonial daquele momento.  

                                                             
6
 ALCEDO Y HERRERA, D. Carta del Presidente de Quito, D. Dionisio de Alcedo y Herrera, 

atendendo a una consulta del Consejo, sobre haberse introducido el gobernador del Gran Pará en los 
terminos de Castilla, 28/05/1731. AGI, Quito, 158. 



22 

 

 

 

Efetivamente, as negociações do Tratado de Madri foram protagonizadas 

pelos diplomatas José de Carvajal y Lancaster e Alexandre de Gusmão, 

respectivamente representantes de Espanha e Portugal. Uma das principais 

inovações trazidas por tais negociações foi a legitimação da posse de territórios 

comprovadamente ocupados, princípio conhecido como uti possidetis.  

Por esse princípio, ficava reconhecida no Tratado a posse espanhola das 

Filipinas, além disso, a Espanha assegurava sua exclusividade de navegação pelo 

rio da Prata; em contrapartida, Portugal garantia o uso privativo do Rio Amazonas 

até a boca do rio Japurá.  

Outra inovação importante trazida pelo Tratado de Madri é que ele não 

estabelecia apenas uma linha demarcatória – como no Tratado de Tordesilhas – 

mas sim diversas linhas que demarcavam cada área em litígio a partir das 

particularidades do território em questão7. 

Para que a demarcação realmente fosse feita da melhor maneira possível, os 

monarcas nomeariam comissários que, visitando conjuntamente todas as extensões 

a serem demarcadas, ajustariam a raia divisória de acordo com as peculiaridades 

dos terrenos, colocando marcos nos lugares que lhes pareciam convenientes. Toda 

demarcação fruto do comum acordo entre os comissários, teria validade mediante 

prévia aprovação de ambas as Majestades, mas caso não houvesse acordo sobre a 

demarcação de algum ponto, caberia aos comissários proceder a entrega de seus 

pareceres aos reis para que eles julgassem e decidissem o que lhes parecesse 

conveniente. 

 Porém, alguns entraves acabaram por provocar o malogro do Tratado de 

Madri. Em primeiro lugar a morte do rei português João V em 1751 contribuiu para o 

atraso da demarcação; quem assumiu o trono lusitano foi o filho do falecido 

monarca, José I, responsável pela designação de Sebastião José de Carvalho e 

Melo, futuro Marquês de Pombal, para dar prosseguimento às negociações 

diplomáticas decorrentes do Tratado de Madri. Cabe ressaltar que o novo diplomata 

nomeado por José I era contrário às determinações do Tratado por considerar que 

                                                             
7
 Para mais informações acerca dos conceitos de fronteira, limite e demarcação, ver TORRES,  Simei 

Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: demarcando fronteiras coloniais nos confins da 
América (1777-1791). Tese de Doutorado defendida no Departamento de Pós-Graduação em História 
da PUC-SP em 2011.  
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os interesses portugueses seriam prejudicados. Depois, em 1759 ocorreu o 

falecimento do rei espanhol Fernando VI, que foi sucedido por seu filho Carlos III 

que, logo após assumir o trono, expressou seu desejo de cancelar o Tratado firmado 

pelos antigos monarcas ibéricos em 1750.  

Assim, em 12 de fevereiro de 1761, José I e Carlos III assinaram o Tratado de 

El Pardo tornando desfeitos todos os acordos provenientes do Tratado de Madri e 

invalidando quaisquer delimitações efetuadas pelas expedições demarcatórias até 

então. É evidente que o fracasso do Tratado de 1750 não significou a aceitação da 

prévia linha demarcatória estabelecida no antigo Tratado de Tordesilhas como baliza 

entre os impérios, ou seja, as fronteiras continuavam fluidas e, consequentemente, 

as disputas por essas áreas permaneciam ativas. 

 Entre os anos de 1756 e 1763 ocorreu a Guerra dos Sete Anos na qual a 

Espanha se aliou a França contra sua inimiga Inglaterra, cujo principal aliado era 

Portugal. Dessa forma, os reinos ibéricos encontravam-se novamente em uma 

situação de conflito que certamente envolvia seus domínios coloniais nas Índias. 

Terminada a guerra com vitória britânica, o prejuízo espanhol foi evidente. O rei 

Carlos III havia perdido seus domínios na Flórida para a potência vencedora, 

embora ganhasse da França o controle do lado ocidental da Luisiana como 

retribuição ao auxílio prestado na guerra. Outra perda significativa para o império 

espanhol foi a obrigação do rei Carlos III de devolver para Portugal a Colônia do 

Sacramento – região situada ao sul da América – território alvo dos interesses 

castelhanos, pois permitia o acesso à bacia platina. 

 De fato, a Espanha nunca promoveu a devolução da Colônia de Sacramento 

a Portugal e se mostrava disposta a defender esse território com todos os recursos 

disponíveis. Pouco antes de uma nova guerra ser declarada entre os reinos ibéricos8 

por conta da disputa de Sacramento, o rei Carlos III de Espanha e Maria I de 

Portugal - filha e sucessora de José I -, optaram pela assinatura do Tratado de Santo 

Idelfonso em outubro de 1777, colocando um fim, ao menos momentâneo, às 

hostilidades entre os dois países. Novamente destacamos as figuras dos diplomatas 

                                                             
8
 A quase deflagração de uma guerra entre Portugal e Espanha provocou a organização de exércitos 

americanos para possíveis combates nas regiões de fronteira. No caso de Maynas, foi o presidente 
da Audiência de Quito, Joseph Diguja o responsável por estruturar uma expedição militar que teria o 
objetivo de desalojar os portugueses do Marañón. Por conta da assinatura do Tratado em 1777 a 
expedição espanhola contra os portugueses organizada por Diguja foi suspensa. 
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espanhol e português – respectivamente Joseph Moniño y Redondo, Conde de 

Floridablanca e Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho – como protagonistas das 

negociações. 

Assim como no Tratado de Madri, ficava decidido que se organizariam 

expedições de demarcação que atuariam conjuntamente em todas as extensões a 

serem delimitadas. Novamente, o Tratado previa a legalização dos limites que 

fossem fruto do comum acordo entre os comissários de ambas as coroas, cabendo 

aos monarcas apenas tomar outras decisões em caso de desacordos devidamente 

informados. 

Formaram-se quatro comissões conjuntas de demarcação, cada uma teria 

dois comissários principais, dois engenheiros, dois geógrafos e dois práticos, sendo 

cada um, representante de sua nação ibérica. Juntos eles percorreriam as áreas em 

litígio, estabelecendo as raias divisórias e edificando os marcos que determinariam a 

posse dos territórios para seus respectivos monarcas. As comissões foram divididas 

da seguinte maneira: na Primeira Partida os espanhóis se congregariam em 

Montevidéu e os portugueses em Rio Grande de San Pedro (Laguna dos Patos), e a 

demarcação seria feita a partir dos rios Uruguai e Yacuí, do ocidente para o oriente; 

na Segunda Partida os espanhóis partiriam de Assunção no Paraguai e os 

portugueses da boca do rio Igatimy, elas se juntariam em Assunção para explorar o 

rio Paraguai até a boca do rio Jaurú; na Terceira Partida a comissão espanhola 

demarcaria os limites desde o desemboque do rio Jaurú (na margem direita do Alto 

Paraguai) até a confluência dos Rios Guaporé e Sararé e sua sede seria em Santa 

Cruz de la Sierra e a comissão portuguesa se estabeleceria em Vilabela de 

Matogrosso, juntas as duas comissões fariam o reconhecimento pelos rios Itenes, 

Mamoré e Madeira até margem oriental do Javarí; na Quarta Partida, a comissão 

espanhola partiria da margem setentrional do rio Marañón, baixando até a 

desembocadura do Japurá, encontrando a comissão portuguesa estabelecida na vila 

de Barcelos no rio Negro; por fim, uma Quinta Partida seria organizada na Guayana, 

assumindo, a partir daquele ponto, a responsabilidade da Quarta e demarcando os 

territórios até o Orinoco. 
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Segundo Eric Beerman9, a demarcação das fronteiras estabelecidas no 

Tratado resolveria antigos problemas de definição dos territórios dos impérios 

coloniais de Espanha e Portugal, isso era essencial naquele momento, pois as áreas 

de fronteira sofriam transformações socioeconômicas decorrentes da reorganização 

administrativa, da implantação de planos de desenvolvimento e da reorganização de 

núcleos de povoamento, processos fundamentais impulsionados pelas expedições 

de demarcação de limites luso-espanholas. 

Apesar do Tratado de 1777 parecer exageradamente generoso na 

determinação dos limites ao norte a favor de Portugal, através dele a Espanha 

logrou a realização de três importantes objetivos: estabeleceu a paz com seu vizinho 

peninsular, afastando-o da Grã-Bretanha durante os anos subsequentes, consolidou 

seu domínio absoluto e exclusivo sobre a Colônia do Sacramento e sobre as 

Filipinas e conquistou as ilhas de Fernando do Pó e Ano Bom no golfo da Guiné, 

importantes núcleos fornecedores de escravos africanos.  

Ficava evidente, portanto, que as fronteiras de Maynas, não representavam 

uma área de interesse para a estrutura colonial desenhada pela monarquia 

espanhola, fato que desencadeou um significativo avanço português naquelas terras 

e agravou a situação dos missionários em atividade nas Missões de Maynas, 

situação constantemente denunciada por diversas autoridades ligadas à região.  

Francisco Policarpo Manuel Requena y Herrera foi uma dessas autoridades. 

Dentre outros cargos que ocupou ao longo de sua trajetória militar e política, foi 

Governador de Maynas entre os anos de 1778 e 1793, período em que também 

participou da Quarta Partida da comissão espanhola de demarcação de limites como 

Primeiro Comissário e Engenheiro. Era profundo conhecedor da realidade político- 

administrativa, econômica e militar de Maynas, além de grande defensor de suas 

fronteiras. Dentre sua produção, merecem destaque os mapas e toda documentação 

que redigiu enquanto participou da expedição demarcatória. Após seu regresso a 

Espanha, em 1793, foi reconhecido pelos serviços prestados em nome da coroa 

espanhola e nomeado para ocupar o cargo de Ministro no Conselho de Índias, cuja 

                                                             
9
 BEERMAN, Eric. Francisco Requena: La Expedición de Límites (Amazonia, 1779 – 1795). Madrid: 

Compañía Literaria, S.L.,1996, p. 6. 
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atuação influenciou diretamente na produção da Real Cédula de 1802 que 

determinava a criação do “Gobierno y Comandancia General de Maynas”. 

Requena tinha ampla compreensão da importância geoestratégica de 

Maynas, tanto que foi idealizador de um projeto de ocupação e defesa daquelas 

fronteiras. De um modo geral, ele defendia a ideia de que o povoamento da região 

se desenvolveria conjuntamente com sua defesa a partir da integração de três 

grupos: missionários, soldados e indígenas, aproximando-se bastante da anterior 

proposta jesuítica para as antigas Missões de Maynas; e assim como os jesuítas, 

Requena utilizava-se da nomenclatura Maynas como elemento definidor da 

territorialidade espanhola em oposição ao que os portugueses chamavam de 

Maranhão. 

É importante esclarecer com que intenções utilizaremos, nesse trabalho de 

História, alguns conceitos caros à Geografia. Em primeiro lugar, entendemos que 

“território” não se refere ao espaço natural, mas ao espaço geográfico modificado 

pela relação com a sociedade que o habita10 em função do poder estabelecido por 

determinada soberania; nas palavras do geógrafo Antonio Carlos Robert Moraes, 

adepto de uma vertente denominada geografia histórica, “o território, enquanto 

conceito essencialmente político, diria respeito ao exercício da soberania (no caso, 

dinástica) sobre um âmbito espacial delimitado em tratados celebrado entre as 

Coroas ibéricas”11.  

No período colonial, os limites entre os domínios imperiais eram, na maioria 

das vezes, imprecisos, o que nos levou a fazer a diferenciação no uso dos conceitos 

de “fronteira”, entendida como a zona de influência de determinada monarquia, e de 

“linha”, vista como o marco virtual do limite de determinado espaço12. 

                                                             
10

 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território na geografia de Milton Santos. São Paulo: Annablume, 
2013, p. 45. 
11

 MORAES. Idem, 2013, p. 123. 
12

 PINTO COELHO, Pedro Motta. Fronteiras na Amazônia: um espaço integrado. Brasília: Fundação 
Alexandre de Gusmão, 1992, p. 23 e MORAES, Antonio Carlos Robert. A Afirmação da 
Territorialidade Estatal no Brasil: Uma Intrudução. In GERAIGES DE LEMOS, Amalia Inés, SILVEIRA, 
María Laura e ARROYO, Mónica (comp.). Questões territoriais na América Latina. Buenos Aires: 
Consejo Latinoamericanos de Ciencias Sociales – CLACSO; São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2006, p. 49. 
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Segundo Lía Quarleri13, tanto na América hispânica quanto na portuguesa, se 

moldaram dois tipos de fronteira, uma interna e outra externa. A primeira – interna – 

se configurava por aqueles espaços nos quais os grupos nativos ainda não 

incorporados ao sistema colonial exerciam forte influência, revelando toda sua 

capacidade de resistência à expansão europeia; essa situação implicou não apenas 

em uma distinção territorial, mas também na existência de um tipo particular de 

interação entre os diversos grupos em convivência que, seja em momentos de paz 

ou de guerra, permitiu um permanente intercâmbio econômico e cultural entre eles14. 

Compartilha dessa visão Juan Carlos Ruiz Guadalajara, autor que se utiliza do 

conceito de “vecindades”15, segundo o qual,  

 

Las vecindades, esto es, los vecinos de los cristianos en el Nuevo Mundo, 
concebidas como las naciones que escaparon a la dominación española y 
que se ubicaron fuera de sus fronteras externas e internas, o que incluso las 
definieron, deben ser entendidas como procesos diacrónicos de conflicto, 
transferencia cultural y cambio social en los que predominó la violencia, ya 
fuera para someter o bien para resistir.

16
  

 

Já o conceito de fronteira externa, para Quarleri, remete à área limítrofe entre 

os dois impérios ibéricos, sem que essa área seja fixa, mas considerando-a em um 

processo constante de contração ou expansão e caracterizada por altos níveis de 

circulação de informações e de mercadorias; ou seja, nas palavras da autora, “la 

frontera era un espacio de uso múltiple y de soberanía imprecisa”17; novamente 

comparando Quarleri com Ruiz Guadalajara,  

 

Ya fuera por comercio o reciprocidad, los cristianos y sus vecindades 
enemigas experimentaron en diversas regiones de los confines una 
variedad sorprendente de intercambios, al margen de la dominación y de las 
prácticas de resistencia a la misma, siempre con la violencia como 
posibilidad.

18
  

 

                                                             
13

 QUARLERI, Lía. Rebelión y guerra en las fronteras del Plata: guaraníes, jesuitas e imperios 
coloniales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 70-71. 
14

 QUARLERI. Idem, 2009, p. 70-71. 
15

 Esse conceito foi desenvolvido por pesquisadores que integram a “Red Columnaria”, grupo que 
desenvolve estudos sobre as fronteiras das monarquias ibéricas. 
16

 RUIZ GUADALAJARA, Juan Carlos. Confines y vecindades de la cristandad hispánica en América 
durante el periodo de la Monarquías Ibéricas. In RUIZ IBAÑÉZ, José Javier (coord.). Las vecindades 
de las Monarquías Ibéricas. Madrid: FCE, 2013, p. 269. 
17

 QUARLERI. Op. cit., 2009, p. 71. 
18

 RUIZ GUADALAJARA. Op. cit., p. 278. 
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A percepção dos limites dos impérios ibéricos deve partir da compreensão 

das questões de poder envolvidas na conquista dos territórios coloniais, pois elas 

dificultam a delimitação real dos domínios já que, muitas vezes, o poder que uma 

monarquia exercia em determinado espaço excedia o território demarcado em um 

Tratado. Conforme José Javier Ruiz Ibáñez, a área de influência da monarquia 

hispânica poderia transpor suas linhas demarcatórias alargando, assim, as fronteiras 

coloniais de deus domínios. 

 

El poder de su Imperio no se limitaba a barcos, cañones y hombres 
movilizados, sino a su credibilidad, a su reputación y al temor y/o simpatía 
que infundiera. Por lo tanto, y so lo entendían mejor los diplomáticos 
hispanos que algunos historiadores, las fronteras de la Monarquía no 
significaban el final de su extensión, ni el límite de sus intereses.

19
  

 

A questão da definição das fronteiras entre os domínios dos impérios 

espanhol e português nas Índias adquire assim, uma profunda complexidade em seu 

momento histórico de estruturação. Por se constituir em um espaço tão instável no 

contexto colonial, a efetiva delimitação das fronteiras era condição sine qua non para 

o exercício pleno da soberania em ambos os impérios ibéricos, segundo Ruiz 

Ibáñez, 

 

Semejante perspectiva permite comprender (...) la Monarquía como algo 
más que el mero enunciado de los territorios que pertenecían a su 
propietario, e identificar la cronología de esta presencia hegemónica y su 
fracaso; a fin de cuentas, uno de los elementos centrales que llevaron a 
dicho fracaso, o que fueron su consecuencia, fue precisamente la pérdida 
de influencia efectiva en sus vecindades.

20
  

 

 Podemos afirmar que a perda de influência da coroa espanhola na área de 

fronteira com o território português no norte ocorreu por causa do desinteresse da 

Espanha na região da bacia amazônica. Alguns fatores foram determinantes da falta 

de motivação da monarquia hispânica em elaborar um projeto colonial de exploração 

econômica para o Marañón: a dificuldade de acesso à região, pois a penetração 

tinha que ser realizada pela Cordilheira dos Andes; a falta de domínio de toda a área 

da bacia amazônica, que impedia o acesso ao Oceano Atlântico; a escassez de 
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 RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (coord.). Las vecindades de las Monarquías Ibéricas. Madrid: FCE, 
2013, p. 16. 
20

 RUIZ IBÁÑEZ. Idem, 2013, p. 30. 
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empreendimentos particulares dos colonos de Quito ou Lima, que também se viam 

limitados pelo acesso; o alto custo dos investimentos que seriam necessários para 

tais empreendimentos, tendo em vista a superação das barreiras; a existência de 

inúmeros grupos indígenas ainda não integrados ao sistema colonial; as 

especificidades das condições ambientais que impediam a execução de um 

aproveitamento mercantil das terras e dos produtos; a impossibilidade de transporte 

dos produtos para os centros comerciais de Lima e Quito, devido às longas 

distâncias e dificuldade dos caminhos e a pouca oferta de metais e pedras preciosas 

na região que justificassem os gastos com a extração. Enfim, a efetiva colonização 

dessa região por parte da coroa espanhola demandaria excessivos esforços em 

comparação ao pouco retorno financeiro que proporcionaria. 

Defendemos que, apesar da falta de interesse da monarquia espanhola pelo 

Marañón e da ameaça constante de novas incursões portuguesas nos territórios 

ocupados pelas missões, primeiramente foram os jesuítas que elaboraram um 

projeto para Maynas e o aplicaram entre os anos de 1638 e 1767. Esse projeto 

missionário consolidou a presença espanhola no Marañón e foi usado como a 

principal política de ocupação das fronteiras de Maynas.  

Afirmamos que o projeto missionário desenhado pelos jesuítas para o 

Marañón obteve relativo sucesso, sendo assim, com a expulsão dos membros da 

Companhia de Jesus dos territórios espanhóis em 1767, não houve dúvidas por 

parte das autoridades coloniais em dar continuidade ao projeto missionário em 

Maynas. Desse modo, defendemos que o território ocupado pelas Missões de 

Maynas sempre foi concebido como um espaço exclusivamente missionário, 

justificando assim, a ausência de outros projetos coloniais para o Marañón. 

Francisco Requena, anos mais tarde, reafirmou a viabilidade do projeto 

missionário em sua proposta de ocupação e defesa daquele território. O projeto de 

Requena defendia a aplicação de quatro medidas: a subordinação do governo 

temporal e espiritual de Maynas ao Vice-reino do Peru, a criação do “Gobierno e 

Comandancia General de Maynas”, a criação do Bispado de Maynas e o envio de 

missionários franciscanos do Colégio de Propaganda Fide de Santa Rosa de Ocopa. 

Defendemos que, de um modo geral essa proposta elaborada por Requena 

reafirmava o projeto missionário como modelo único de ocupação dos territórios do 
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Marañón, confirmando nossa hipótese de que o território ocupado pelas Missões de 

Maynas sempre foi concebido como um espaço exclusivamente missionário. 

Defendemos também que foi o projeto missionário que consolidou as bases da 

ocupação espanhola no Marañón e constituiu-se como a principal política de defesa 

das fronteiras de Maynas. 

 Para a concretização dos objetivos desse trabalho, partiremos da análise de 

dois grupos diferentes de fontes produzidas durante o período colonial: a 

documentação manuscrita, produzida pelos jesuítas de Maynas e pelas diversas 

autoridades coloniais e que circulavam entre Espanha e América por meio da antiga 

Casa de Contratación de Sevilha, que atualmente abriga o Archivo General de 

Indias, onde realizamos grande parte de nossa pesquisa documental; e a 

documentação impressa, produzida pelos jesuítas que atuaram diretamente nas 

Missões de Maynas ou que receberam notícias delas, composta por relações, 

relatos, crônicas, cartas e diários. 

 Através da análise sistemática da documentação, buscamos a junção 

histórico-concreta do objeto com suas conexões, com o decurso histórico, com as 

forças sociais e grupos políticos antagônicos que se relacionaram no contexto 

colonial, verificando a incidência dos temas relacionados à apropriação e defesa de 

territórios e suas abordagens, identificando os agentes coloniais em questão e suas 

intenções na elaboração de determinada documentação. 

 Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos e promover uma 

interlocução entre bibliografia e fontes, dividimos este presente trabalho em quatro 

capítulos que congregam os principais momentos da história de Maynas. 

 No primeiro capítulo - “Entre o ‘maravilhoso’ e o real: as primeiras viagens ao 

Marañón e as políticas da coroa espanhola de apropriação do território” - realizamos 

uma contextualização acerca dos primeiros viajantes que percorreram as águas da 

bacia amazônica elucidando suas principais motivações e objetivos. Tratamos 

também da implantação de um primeiro plano de ocupação do Marañón e da 

fundação da Governação de Maynas, procurando situar esses espaços dentro da 

estrutura colonial montada pela monarquia espanhola para exploração do Novo 

mundo.  
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 No segundo capítulo - A imprevisibilidade do Novo Mundo: Maynas e o projeto 

missionário de ocupação do Marañón - apresentamos o projeto missionário 

elaborado e aplicado pelos padres jesuítas que atuaram nas Missões de Maynas e 

realizamos uma discussão teórico-metodológica acerca dos significados das 

missões jesuíticas. 

 No terceiro capítulo - “Nada es de los Portugueses”: os jesuítas em Maynas, 

as denúncias do avanço português e a consolidação da presença territorial 

missionária nas fronteiras do Marañón - analisamos a documentação produzida 

pelos jesuítas e por algumas autoridades coloniais entre os anos de 1640 e 1750, 

buscando evidenciar o funcionamento do projeto missionário aplicado pelos jesuítas 

nas Missões de Maynas, evidenciando que através dele os espanhóis consolidaram 

sua presença no Marañón, utilizando-o como política de ocupação das fronteiras 

diante do avanço português. 

No quarto capítulo - Francisco Requena e a expedição de limites: a 

reafirmação de um projeto missionário para Maynas no processo de demarcação 

das fronteiras - analisamos os documentos elaborados por Requena entre os anos 

de 1777 e 1799, buscando provar nossa hipótese de que o projeto missionário foi o 

único plano de ocupação das fronteiras de Maynas e o responsável por consolidar a 

presença espanhola no Marañón. 
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Capítulo 1. Entre o “maravilhoso” e o real: as primeiras viagens ao Marañón e 

as políticas da coroa espanhola de apropriação do território 

 

Foram muitos os viajantes que se aventuraram por terras desconhecidas; 

movidos pela curiosidade e principalmente pela ambição de enriquecer, esses 

homens promoveram incessantes buscas por ouro e outros metais e pedras 

preciosas ou ainda por produtos naturais que pudessem ser aproveitados para 

movimentar o comércio europeu21.  

Certamente o fator econômico foi o motivador preponderante da execução 

das viagens de descobrimento, mas também é certo dizer que a curiosidade 

despertada pelos relatos “maravilhosos”, presentes na literatura de viagem dos 

europeus, contribuiu grandemente para a realização desses empreendimentos tão 

arriscados. 

Cabe aqui ressaltar que os viajantes europeus que vieram ao Novo Mundo 

não abandonaram a escrita de relatos permeados por elementos do maravilhoso. 

Calcados em suas experiências literárias anteriores e diante de uma realidade tão 

inusitada quanto representava a América para aqueles homens, a produção de seus 

relatos de viagens esteve inteiramente povoada de seres mitológicos, monstros, 

fantasias, lugares extraordinários e, principalmente, riquezas incalculáveis. 

A extensa documentação produzida pelos viajantes europeus no período 

colonial, de um modo geral, tinha a função de construir algum tipo de conhecimento 

sobre a nova realidade encontrada nas terras americanas, ou seja, seu maior 

objetivo era fazer com que aquela experiência se tornasse inteligível para os demais 

europeus do período, pois quanto maior o conhecimento sobre as colônias, melhor 

se daria seu aproveitamento em benefício da metrópole.  

Ao realizar a operação de escrita, viajantes e missionários europeus 

acabaram por criar uma realidade americana que se encaixava perfeitamente no 

imaginário ocidental da modernidade. As aventuras e experiências retratadas nas 

cartas de viajantes e missionários não representavam a realidade tal qual ela era, 

                                                             
21

 Sobre os fatores que motivaram as viagens ver GIUCCI, Guillermo. Viajantes do Maravilhoso: o 
Novo Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 e HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do 
Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense; 
Publifolha, 2000. 
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mas sim como eles a compreenderam a partir dos seus próprios referenciais e de 

seus objetivos colonialistas. 

Em seu livro Jesuítas e Selvagens22, Adone Agnolin demonstrou que os 

encontros culturais ocorridos nos séculos XVI e XVII entre os europeus e os mais 

diferentes povos do mundo, foram pautados na mentalidade do homem da 

Renascença que buscava fundir sua herança clássica com as novas descobertas e 

invenções do período. O resultado disso, segundo o autor, foi a invenção do outro, 

produzida principalmente nas cartas de viajantes e missionários que representaram 

uma tentativa real de enquadrar o outro no próprio imaginário, transformando-o em 

um espelho de si mesmo. 

Agnolin mostrou que, para os homens do Renascimento, foram os gregos e 

romanos antigos os pioneiros em encarar e tentar explicar a alteridade “selvagem”; 

assim, a releitura dos textos da Antiguidade clássica se deu na Renascença para a 

construção de um modelo, um manual de como proceder diante do outro, 

classificado então como selvagem. Desse modo, o autor afirma que a cultura 

renascentista se caracterizou pela acomodação dos novos conhecimentos científicos 

às antigas tradições clássicas, como uma forma de garantir a continuidade entre o 

velho (clássico) e o novo (humanista) saber. O objetivo não era romper 

completamente com o passado, mas apenas buscar uma via segura de transição 

para a realidade moderna23.  

Carolina Depetris analisou os diários de viajantes que realizaram expedições 

para a Pampa e Patagônia argentinas durante a segunda metade do século XVIII e 

primeira metade do XIX. Assim como Agnolin, Depetris mostrou que o pensamento 

europeu medieval e renascentista seguia a lógica aristotélica na qual a apreensão 

das coisas começava com a formação de um conceito. Para Aristóteles o mundo 

podia ser compreendido e explicado através de uma estrutura lógica dedutiva, assim 

o saber se sustentaria na construção de noções suficientemente universais que 

permitiriam ao homem o conhecimento de coisas particulares. Portanto, os homens 
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 AGNOLIN, Adone. Jesuítas e Selvagens: A negociação da fé no encontro catequético-ritual 
americano-tupi (séc. XVI – XVII). São Paulo: Humanitas, 2007. 
23

 AGNOLIN. Idem, 2007, p. 425-429. 
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medievais e renascentistas contavam com uma série de conceitos que conduziam 

ao entendimento das realidades24. 

É certo que o discurso do maravilhoso se apoiava no total desconhecimento 

da realidade americana, portanto não havia uma concordância entre o objeto em si, 

e o que era narrado sobre ele. Os relatos produzidos pelos viajantes europeus, 

dessa forma, misturavam mito e realidade, embora fossem fortemente influenciados 

pelas expectativas de homens que desejavam, acima de tudo, um enriquecimento 

rápido e grandioso, conforme Giucci: 

 

Seja sob a formulação das sete cidades de Cíbola, do tesouro do Inca, da 
serra da prata, do rei dourado, do reino dos Omaguas, da cidade dos 
Césares, ou da série de metas menores que levaram os expedicionários, 
em momentos e lugares distintos, a tentar a sorte num terreno incerto, o 
exame do maravilhoso americano nos remete, em primeiro lugar, ao 
horizonte da esperança de enriquecimento rápido.

25
 

 

Para Giucci, uma das principais características dos relatos produzidos sobre o 

Novo Mundo é a presença constante de elementos econômicos, como vimos na 

citação acima. Além de minas de ouro fabulosas e míticas - como as do Rei 

Salomão -, serras de prata e territórios ricos em produtos naturais - como o País da 

Canela -, outros elementos fantásticos constantes em tais relatos eram os mitos 

sobre a existência do Paraíso terrestre, da fonte da juventude, de uma tribo de 

mulheres guerreiras - as amazonas -, sereias, monstros, gigantes e outros seres 

fabulosos.  

Conforme Giucci, foi na América que se deu a aproximação entre o 

maravilhosos longínquo – presente apenas na imaginação e nos relatos de viagens 

mais antigos – e a realidade tida como exótica. O Novo Mundo representava um 

espaço real, embora permeado de elementos idealizados, e que precisava ser 

dominado e incorporado, não apenas no imaginário europeu, mas de fato em seus 

domínios coloniais26. 

É evidente que a realização de viagens de descobrimento fazia parte de um 

projeto de conquista e colonização do Novo Mundo que visava transformar a 
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 DEPETRIS, Carolina. La escritura de los viajes: del diario cartográfico a la literatura. Mérida: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 19-20. 
25

 GIUCCI. Op. cit., 1992, p. 15. 
26

 A esse processo Giucci deu o nome de “conquista do maravilhoso”. GIUCCI, Idem, 1992, p. 21. 
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natureza americana em mercadoria e os habitantes nativos em mão-de-obra 

submetida aos interesses coloniais da monarquia espanhola27. E ainda, mais do que 

a simples exploração de recursos naturais e habitantes, colocava-se na América o 

problema da anexação dos territórios ultramarinos aos domínios do império 

espanhol, dentro de uma lógica colonial; 

 

O ritual legitimador da tomada de posse converte-se em signo anunciador 
de guerras e mortes, submissão de indígenas, despojo de riquezas, 
escravismo, fundação de cidades, exploração de minas de metais 
preciosos, uma nascente ordem colonial.

28
 

 

Além da possibilidade de enriquecimento, aos chefes dessas expedições 

descobridoras, de acordo com Las Ordenanzas expedidas pelo rei Felipe II em 1573, 

eram concedidas mercês e privilégios pela  coroa;  

 

(...) la necesidad de recompensar con largueza a los particulares que todo lo 
ponían y que tanto arriesgaban en estas expediciones descubridoras, 
motivó la concesión a los interesados en las mismas de privilegios 
extraordinarios de carácter acentuadamente señorial. Se otorgó el título de 
Adelantado con un carácter vitalicio o hereditario al jefe de la expedición 
descubridora; se le facultó para repartir tierras y solares, y en ocasiones 
también para hacer repartimientos de indios; se le autorizó para la erección 
de fortalezas y para gozar, vitalicia o hereditariamente, de la tenencia de las 
mismas; se le permitió la provisión de oficios públicos en las ciudades de su 
jurisdicción, y se unieron a éstas otras lucrativas recompensas de carácter 
patrimonial.

29
 

 

A concessão de tais privilégios permitia à monarquia espanhola uma grande 

economia de gastos para seu Tesouro, uma vez que, ao invés de serem 

investimentos do Estado, a maioria das expedições descobridoras acabavam por ser 

fruto de financiamentos, individuais e privados, empreendidos por homens que se 

mostravam dispostos a superar as dificuldades e os perigos de tais viagens. Esse 

fato se explicava pela condição social e econômica em que esses homens se 

encontravam na Espanha, como vemos a seguir, 

                                                             
27

 Ver em Todorov sobre a viagem de Colombo, para elucidar a questão: “Os marinheiros não são os 
únicos que esperam enriquecer. Os próprios mandatários da expedição, os reis de Espanha, não se 
teriam envolvido na empresa se não fosse a promessa de lucro.” TODOROV, Tzvetan. A Conquista 
da América – a questão do outro. Tradução: Beatriz Perrone Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 
1988, p. 9. 
28

 GIUCCI. Idem, 1992, p. 18. 
29

 CAPDEQUÍ, J.M. Ots. El Estado español en las Indias. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
1993 (8ª. reimpressão), p. 16-17. 
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Fueron los segundones fijosdalgos los que en gran parte nutrieron las 
expediciones descubridoras. La institución de los mayorazgos, vigente en 
España, había motivado que los hijos no primogénitos de las familias 
nobiliarias quedasen en una situación económica difícil, notoriamente 
desproporcionada con su posición social. El descubrimiento de América 
abrió horizontes amplios a su ambición de labrarse una fortuna propia, que 
les permitiese salir rápidamente, aun a costa de los mayores riesgos, del 
estado de inferioridad económica en que vivían, y ello les impulsó a 
enrolarse en las huestes de la conquista.

30
 

 

 Além do fator econômico, há que se dizer que o fator religioso também foi 

usado como motivador das conquistas, já que estamos falando de homens europeus 

que acreditavam profundamente no pretexto universalista de sua religião, por isso a 

consideravam como superior entre as demais religiões do globo. Portanto, a 

conquista do Novo Mundo, não proporcionaria apenas a possibilidade do 

enriquecimento rápido e fácil, mas também daria a estes homens a oportunidade, 

vista muitas vezes até como missão, de levar sua “verdadeira” religião aos 

“selvagens” do Novo Mundo.   

 

Não só daria aquele ouro grande acréscimo à Fazenda Real, além de cobrir 
os gastos havidos para tão gloriosa empresa, como o fora a incorporação e 
novos mundos ao patrimônio da Coroa, mas sobretudo poderia servir a fins 
mais devotos, entre estes o da recuperação do Santo Sepulcro em 
Jerusalém. E a presença de tamanhos tesouros nas terras descobertas, se 
não bastava para atestar a vizinhança com o paraíso perdido, de qualquer 
forma dava meios para o acesso à eterna bem-aventurança. Assim, 
cuidava, com efeito, o genovês, e escrevendo da Jamaica, em 1503, aos 
reis Católicos, reafirma com singular veemência essa convicção: o ouro, 
dizia então, é excelentíssimo; de ouro faz-se tesouro, e com ele, quem o 
tem, realizará quanto quiser no mundo, e até mandará as almas ao 
paraíso.

31
 

 

Então, a conquista da América conciliava os interesses materiais e os 

espirituais; essa foi a regra geral para os projetos de colonização das terras 

americanas, explorar e catequizar, sendo que às vezes se pendia mais para um, ou 

para outro lado.  

No caso da Amazônia, a situação não foi diferente, pensamento maravilhoso, 

exploração material e conquista espiritual se integraram em um projeto colonial 

elaborado e reelaborado pela coroa espanhola durante os séculos XVI e XVII. Toda 
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essa estrutura colonial político-administrativa tinha por objetivo proporcionar um 

controle mais efetivo do imenso território compreendido pelo império espanhol no 

ultramar.  

Na base dessa estrutura estavam os “cabildos” das novas cidades fundadas e 

neles, o Estado espanhol era representado por uma série de funcionários – 

governadores, alcades, corregedores – e pelos tribunais de justiça – as Audiências – 

que constituíam os distritos administrativos sob os quais se assentavam os Vice-

reinos. Da Espanha, o Conselho de Índias determinava as direções da política 

colonial e promovia o controle por meio de visitadores. 

Entretanto, a conquista e a colonização colocaram em pauta algumas 

discussões acerca da legitimação da dominação exercida pelos espanhóis nas 

Índias. As “Leyes de Burgos” (1512-1513), sancionadas ainda durante o governo do 

rei católico Fernando II de Aragão, representaram uma primeira tentativa de legitimar 

o uso da mão-de-obra nativa através da organização do sistema de “encomiendas” 

que objetivava desenvolver os territórios conquistados e promover a evangelização 

dos indígenas, considerados, então, súditos livres – e não escravos – da coroa 

espanhola. Ou seja, “las leyes de Burgos habían consagrado en derecho una 

situación de hecho y legalizado el trabajo forzado de los indios”32. 

Embora as Leyes de Burgos tenham legitimado as encomiendas como 

sistema de exploração da mão-de-obra indígena, os debates em torno dos 

problemas morais em utilizar um modo de trabalho forçado se avivaram. Motivado 

principalmente pelas campanhas do dominicano Bartolomé de las Casas em defesa 

da liberdade dos índios, Carlos V, em 1542, promulgou as “Leyes Nuevas de Indias” 

que reiteravam a proibição da escravização do indígena; esse conjunto de leis 

também determinava que as encomiendas estariam abolidas com a morte dos seus 

respectivos encomenderos, ficando os índios em liberdade. Obviamente as Leyes 

Nuevas de Indias provocaram descontentamentos entre os colonos. 

Após muitas controvérsias, em 1680, durante o reinado de Carlos II, as Leyes 

Nuevas foram revistas e se publicou uma “Recopilación de las Leyes de Indias”
33

. 

Basicamente se fez uma revisão dos conjuntos de leis anteriores que resultou em 
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 VALDEÓN, Julio; PÉREZ, Joseph y JULIÁ, Santos. Historia de España. Madrid: Espasa Libros, 
2011, p. 270. 
33

 Disponível integralmente em http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/rldi/indice/indice.html. 
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uma recompilação delas em nove livros: o primeiro versava sobre os assuntos 

religiosos de uma maneira geral, como funcionavam o patronato real, a organização 

da Igreja Católica nas Índias, a situação do clero regular e secular e a evangelização 

dos nativos; o segundo tratava da estrutura do governo colonial nas Índias, em 

especial do funcionamento do Conselho de Índias e das Audiências; o terceiro 

definia as atribuições dos Vice-reis e Governadores, referindo-se também à 

organização militar nos territórios conquistados, o quarto se referia aos assuntos de 

descobrimento e conquista dos territórios, como normas de povoamento, distribuição 

e uso da terra, entre outros; o quinto se fixava em diversos aspectos do direito 

público e nas funções dos alcades, corregedores e outros funcionários menores; o 

sexto tratava da situação dos indígenas de um modo geral - condição social, 

pagamento de tributos, sistema de exploração da mão-de-obra, reduções, entre 

outros temas -; o sétimo versava sobre aspectos jurídicos relacionados à moral 

pública; o oitavo se referia à organização geral das contas e rendas; finalmente o 

nono se referia à regulamentação do comércio entre a Espanha e seus territórios 

nas Índias pela “Casa de Contratación”. 

A “Recopilación de las Leyes de Indias” expressava a ideia de que a 

monarquia espanhola era consciente de que o exercício de uma forte dominação 

política somente seria alcançado através de um sistema de governo que lhes 

permitisse o controle político-administrativo dos espaços coloniais no ultramar. 

Assim, todas as autoridades coloniais - fossem os Vice-reis, os Presidentes 

das Audiências ou os Governadores - tinham a obrigatoriedade de informar 

detalhadamente à coroa espanhola toda e qualquer situação de relativa significação; 

tal obrigatoriedade deveria também ser cumprida mediante qualquer ação 

deliberativa, exceto em casos que exigissem uma resolução urgentíssima.  

Para um maior controle daqueles domínios nas Índias Ocidentais, o território 

colonial foi dividido em Províncias Maiores e Províncias Menores cujas jurisdições 

correspondiam respectivamente às Audiências e Governações; deste modo, a 

Governação de Maynas, foco desse trabalho, era uma jurisdição da Audiência de 

Quito34. As Audiências constituíam delimitações básicas e permanentes, através das 
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 A determinação dos limites da Governação de Maynas, bem como sua inserção na rede 
burocrática do império espanhol foram determinadas em 1683, por Cédula Real. 
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quais surgiram as demais jurisdições menores; eram órgãos coorporativos de 

administração da justiça, de governo, da política do patronato, de guerra e de 

fazenda e seu poder decisório estava submetido à autoridade dos Vice-reis, 

entretanto, isso nem sempre se cumpria. 

 

La enormidad de las distancias, la dificultad de las comunicaciones y la 
desconfianza de los monarcas explican, (...), este complejo de atribuciones 
de que las Audiencias gozaron y el hecho de que, si de una parte estaban 
sujetas a la autoridad de los virreyes, estuvieran por otra parte facultadas 
para compartir con ellos sus funciones de gobierno y aun para fiscalizar la 
actuación de estos altos funcionarios.

35
  

 

Os Vice-reis representavam o Estado espanhol nas Índias e, como vimos na 

citação anterior, diante das enormes distâncias que dificultavam a comunicação 

entre a Metrópole e suas colônias, os Vice-reis se viam obrigados a resolver uma 

multiplicidade de problemas sem sequer consultar as esferas mais altas do governo 

espanhol centradas em Madri ou mesmo o próprio rei. Ou seja, é evidente que a 

falta de uma delimitação clara das atribuições de cada uma das autoridades 

coloniais poderia gerar tensões entre elas, situação que igualmente podia ser 

vislumbrada em todas as esferas da vida política e nos múltiplos cenários do império 

colonial espanhol.  

Em princípio, a Governação de Maynas, como jurisdição da Audiência de 

Quito, foi dependente do Vice-reino do Peru que, além de ser um dos mais 

importantes centros comerciais do império espanhol nas Índias, constituía uma das 

maiores áreas fornecedoras de metais preciosos para a Metrópole. Porém, devido a 

amplitude do Vice-reino peruano e a dificuldade dos Vice-reis em exercer um 

controle rigoroso em um território tão dilatado, criou-se, em 1717, o Vice-reino de 

Nova Granada; a Audiência de Quito foi então suprimida e suas jurisdições 

passaram a ser, ao menos teoricamente, controladas pela Audiência de Santa Fé. 

Essa conjuntura de transformações administrativas se enquadrava na política 

reformista bourbônica que defendia a renovação da política imperial espanhola, com 

uma nova burocracia e reordenamentos locais. Sobre o reformismo bourbônico 

faremos algumas considerações. 
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Felipe V primeiro rei espanhol (1700-1746) da família Bourbon, neto do rei 

Luís XIV da França, foi o primeiro rei ilustrado da Espanha e seu reinado inaugurou 

a política reformista. Felipe V adotou uma série de medidas inovadoras, porém de 

natureza absolutista e centralizadora, emprestadas do modelo absolutista francês de 

seu avô, que o aconselhava a respeito de um novo sistema de organização do poder 

– o Absolutismo – em que o rei centralizava todos os poderes e governava de forma 

absoluta, por cima de todos os seus súditos. Também se aplicou um modelo de 

racionalização da administração, buscando fazer as instituições administrativas mais 

eficazes, mais rápidas, mais operativas e menos custosas. Nesse sentido, o 

Conselho de Castela se converteu em um órgão chave da administração civil e 

religiosa. Outra preocupação fundamental de Felipe V foi a de manter a posição da 

Espanha como a grande potência internacional, para isso foi necessário dar mais 

atenção à defesa dos territórios coloniais frente aos movimentos imperialistas 

portugueses e britânicos. Os sucessores de Felipe V, os reis Fernando VI (1746-

1759) e Carlos III (1759-1788) foram os responsáveis por dar continuidade ao 

programa reformista iniciado por Felipe V. O projeto reformista bourbônico, atingiu 

seu apogeu no reinado de Carlos III. 

Retornando à história da Governação de Maynas, em 1723, o Vice-reino de 

Nova Granada foi suprimido e a Audiência de Quito, então restituída de suas antigas 

funções, voltou a depender do Vice-reino do Peru. Em 1739, por uma decisão real, 

se restabeleceu o Vice-reino de Nova Granada e a Audiência de Quito se tornou 

subordinada e dependente diretamente a ele. Dessa forma, a Governação de 

Maynas ficou diretamente subordinada à Audiência de Quito, entre os anos de 1739 

e 1802. Somente em 1802, com a criação do “Gobierno y Comandancia General de 

Maynas” por Cédula Real é que essa região de fronteira voltou a ser dependente do 

Vice-reino peruano. 
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Mapa 2: Maynas na Audiência de Quito. Fonte: PORRAS, Maria Elena. Gobernacion y Obispado de Mainas 
(siglos XVII y XVIII). Quito: Abya Yala e Taller de Estudios Historicos (TEHIS), 1987, p. 30. 

 

Apesar de integrar toda essa estrutura político-administrativa do mundo 

colonial hispânico, Maynas nunca deixou de ser considerada uma área periférica 

dentro desse sistema que comprovadamente apartava espaços urbanos e 

“civilizados” de territórios “selvagens”, habitados por grupos indígenas considerados 

hostis. Segundo Anne-Christine Taylor  

 

Estas regiones se vuelven entonces una especie de margen apenas 
controlado por las autoridades hispánicas, en el que no permanecen sino 
los más pobres o los más rebeldes de los colonos, los funcionarios en 
desgracia o sin apoyos.

36
  

 

Isso fica ainda mais evidente quando analisamos a trajetória daqueles que 

ocuparam o cargo de Governadores de Maynas e observamos que a grande maioria 

deles não viveu em Maynas, e desses, há ainda muitos que sequer realizaram uma 
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 TAYLOR, TAYLOR, Anne-Christine. Génesis de un Arcaísmo: La Amazónia y su Antropología. In 
BERNAND, Carmen (comp.). Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años. 
México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Fondo de Cultura Económica, 1998 (1ª. 
reimpressão), p. 110. 
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única visita – que era uma das atribuições do Governador – à localidade de sua 

jurisdição.  

Desse modo, Maynas se constituía em uma região marginalizada, quase 

despovoada de colonos espanhóis e inteiramente habitada por uma infinidade de 

grupos indígenas considerados bárbaros e hostis. Entretanto, era inegável a 

necessidade de promover a ocupação efetiva desse território, uma vez que ele 

representava uma zona de fronteira; portanto, caso não fosse defendida 

criteriosamente, podia se transformar em uma porta de entrada para o 

expansionismo lusitano. Essa situação era bem compreendida pelas autoridades 

locais que exigiam apoio real para a defesa daquela fronteira, porém por parte da 

coroa espanhola, aquela área não era exatamente muito lucrativa - como era, por 

exemplo, a região platina ao sul -, portanto não estava no foco dos seus interesses 

reais. Como esclarece Ruiz Ibáñez, 

 

Por supuesto, no todos estos espacios de la Monarquía más allá de 
sí misma tenían la misma prioridad para el gobierno de Madrid, ni el influjo 
de la Monarquía sobre ellos era semejante, pero sí contaban con una 
situación de incorporación transitoria y relativa al poder del rey católico. Ni 
que decir tiene que entre estos ámbitos habría que diferenciar entre los que 
cumplían una función fiscal, los que tuvieron un sentido defensivo, los que 
buscaron garantizar los corredores militares que resultaban transitables 
para el poder del rey católico o la misma corte pontificia, sin duda un 
espacio decisivo para la legitimidad de la política imperial.

37
  

 

Como consequência da falta de interesse da monarquia hispânica pelas terras 

dilatadas da floresta no Marañón, temos o agravamento das tensões políticas que, 

como dito anteriormente, em primeiro lugar provinha dos antagonismos entre as 

próprias autoridades coloniais - principalmente entre os Presidentes de Audiência e 

dos Vice-reis - devido a falta de uma delimitação clara das atribuições de cada uma 

delas. Em segundo lugar, a situação se agravava com o descaso real para com a 

região. Em Maynas, somava-se a isso a imprecisão jurisdicional que dificultava 

ainda mais a tomada de decisões por parte das autoridades locais. Esses foram 

alguns dos fatores da morosidade e ineficiência das políticas pensadas – desde 

Madri, ou mesmo desde América – para Maynas.  
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De fato, a primeira tentativa de integrar Maynas à toda essa estrutura político-

administrativa do império colonial espanhol se deu através da realização das 

primeiras expedições de descobrimento – influenciadas pelo imaginário do 

maravilhoso e pautadas na exploração material e na conquista espiritual dos nativos 

– realizadas na região. 

As mais remotas notícias da passagem dos europeus pela Amazônia datam 

de fins século XV. Dentre essas muitas viagens de descobrimento empreendidas por 

europeus em terras amazônicas, o primeiro registro foi da expedição do capitão 

espanhol Vicente Yanes Pinzon, de 1499, que passando pela boca do rio 

Amazonas, o nomeou Santa Maria de la Mar Dulce e tomou posse daquelas terras 

em nome do rei da Espanha38.  

Já no século XVI, outra expedição que mereceu destaque foi a de Gonzalo 

Pizarro e Francisco de Orellana, de 1541, cujo cronista, o dominicano Frei Gaspar 

de Carvajal, foi o responsável pela construção da memória daquela viagem através 

de sua “Relacion del Nuevo Descubrimiento del Famoso Rio Grande de las 

Amazonas”, obra difundida por toda a Europa naquele mesmo período e que 

contribuiu ainda mais para a construção de um imaginário maravilhoso sobre a 

Amazônia, atiçando a curiosidade e a cobiça de outros conquistadores39. 

Em seu relato, Carvajal descreveu espaços densamente povoados, “nações” 

indígenas politicamente organizadas e economicamente prósperas, possuidoras de 

uma riqueza incalculável devido a existência de ouro e outros produtos naturais; 

além da famosa descrição das míticas guerreiras amazonas. De acordo com Sérgio 

Buarque de Holanda: 

 

Graças a tais informações, que lisonjeavam de uma parte a imaginação 
destemperada dos conquistadores, e de outra, a sua cobiça dos bens 
terrenos, achava-se firmado sobre fundamentos duradouros o mito das 
amazonas americanas.

40
 

 

A partir de então, não foram apenas os espanhóis que se interessaram pelas 

lendárias riquezas que estariam escondidas nas matas amazônicas. Franceses, 
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 SOUZA, Márcio. Breve história da Amazônia: a incrível história de uma região ameaçada contada 
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holandeses, ingleses, alemães, irlandeses e, principalmente os portugueses, 

também empreenderam viagens na tentativa de desbravar o território e encontrar 

seus tesouros míticos.  

 Temendo uma possível ocupação estrangeira em suas terras e iniciando a 

implantação de um projeto colonial na região, os espanhóis fundaram as primeiras 

cidades, subordinadas à Real Audiência de Quito e concentradas, até 1570, a oeste 

dos rios Maroñón e Huallaga; entre elas estavam Loja, Zamorra, Valladolid, Loyola, 

Jaén de Bracamoros, Chachapoyas, Mayobamba, Santiago de las Montañas e 

Santa Maria de Nieva, todas ainda muito próximas da Cordilheira dos Andes, numa 

região conhecida como “Piedemonte” andino.  

Somente em 1574, com a descoberta de ouro nas margens de alguns rios, 

revigorou-se a fundação de novas cidades nessas regiões de reservas auríferas, 

como foram o caso de Sevilla del Oro e Logroño del Oro, para citar algumas. 

Podemos observar a localização dessas primeiras cidades fundadas pelos 

espanhóis na região do pé-de-monte andino durante a segunda metade do século 

XVI no mapa abaixo. 
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Mapa 3: Cidades localizadas na região do pé-de-monte andino. Fonte: GOLOB, Ann. The Upper 
Amazon in Historical Perspective. PHD, Universidade de Nova Iorque, 1982, p. 131. 

 

Porém, em poucos anos, a maioria dessas cidades estava completamente 

despovoada. Capdequí41 nos dá uma explicação para esse fato: 

 

(...) se generalizó el sistema de organizar las nuevas expediciones con los 
núcleos de pobladores ya radicados en las Indias. Con esto se 
economizaban gastos, se aprovechaba la experiencia ya adquirida por estos 
pobladores en los territorios indianos y se atajaba la disminuición alarmante 
de la población peninsular. Pero se creó un nuevo problema, la posible 
despoblación de ciudades coloniales recién fundadas (...).

42
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 Embora Capdequí constitua uma bibliografia antiga, o autor desenvolveu uma descrição das 
estruturas coloniais que ainda é útil para fornecer informações precisas, porém simplificadas. Quando 
possível, confrontaremos suas ideias com autores mais recentes. 
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Existem ainda outras justificativas para o declínio populacional nessas 

primeiras cidades espanholas no Piedemonte andino. O alastramento de epidemias, 

as precárias condições de trabalho – principalmente nas minas – e as frequentes 

rebeliões indígenas provocaram, inegavelmente, perdas humanas consideráveis.  

Apesar da baixa densidade demográfica nas cidades, as expedições de 

conquista e povoamento das áreas de floresta continuaram durante o século XVII, 

respondendo a uma demanda urgente de mão-de-obra indígena para o trabalho 

mineiro.  

Em 1616, durante uma expedição de captura de índios, as chamadas 

“correrías”, os soldados espanhóis contactaram pela primeira vez os índios da etnia 

Mayna que, “voluntariamente” teriam seguido juntamente com os soldados até a 

cidade de Santiago de las Montañas, onde foram recebidos pelo governador Diego 

Vaca de la Vega que percebeu a possibilidade de utilizar a mão-de-obra dos índios 

Mayna para o trabalho nas “encomiendas”. Então, Vaca de la Vega solicitou ao Vice-

rei peruano, Francisco de Borja y Aragon, a permissão para fundar uma cidade no 

território daqueles índios. 

A permissão foi concedida em 1619. A cidade, então situada no espaço 

ocupado pelos índios Mayna e sob jurisdição da Audiência de Quito, recebeu o 

nome de San Francisco de Borja, em homenagem ao Vice-rei. Diego Vaca de la 

Vega se tornou o primeiro Governador da Província de Maynas, cujos limites se 

definiam 

 

desde el estrecho del Pongo y principio del raudal que llaman de 
Manseriche, todo este río abajo, y los demás que entran a él de la una 
banda y otra hasta donde se acaba la provincia de los indios naturales 
maynas; que linde, por mano derecha como se va río abajo, con la provincia 
de Xeveros, y, por mano izquierda, linde con la Cordillera general hasta que 
se divide con el término de la ciudad de Macas, gobernación de los Quijos, y 
el río abajo, hasta donde hubiere los dichos indios Maynas, inclusive la 
laguna de Mayna, y de donde se origina la dicha provincia y la laguna de 
Maracayo, con declaración que la Cordillera que divide el río, por el dicho 
estrecho, por donde quiera que caminare de una parte u otra, divida el 
término de esta ciudad con la de Santiago y la Nieva.

43
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A partir da fundação de Borja, os índios Mayna e de outras etnias que 

habitavam as regiões próximas, passaram a ser controlados de acordo com o 

sistema das encomiendas, pelo qual um grupo de índios com seu cacique ficavam 

submetidos à autoridade de um espanhol encomendero – indivíduo juridicamente 

obrigado a proteger os índios de sua encomienda e cuidar da instrução religiosa 

deles – que, com isso, ganhava o direito de se beneficiar com os serviços pessoais 

dos seus protegidos em diferentes trabalhos e de cobrar-lhes tributos. É claro que 

esse sistema foi estabelecido de maneira violenta e contra a vontade dos índios. 

A situação pacífica em Borja, portanto, não durou muito tempo, logo ocorreu 

uma série de levantes dos indígenas que estavam revoltados com o caráter violento 

do sistema de trabalho forçado das encomiendas. Tais rebeliões provocaram a 

morte de uma parte considerável da população branca de Borja. 

Na tentativa de conter as rebeliões indígenas e evitar maiores perdas de 

gente branca, o então governador de Borja, Pedro Vaca de la Cadena, filho de Diego 

Vaca de la Vega, solicitou o envio de padres jesuítas para a região. Em 1638 

chegaram os padres Gaspar de Cujia e Lucas de la Cueva, conforme o relato do 

padre Figueroa, escrito em 1661: 

 

Llegaron los Padres Gaspar de Cujia y Lucas de la Cueva, con el 
Governador D. Pedro Baca de la Cadena (que los acompañó, ayudó y 
fomento en todo el camino y sus ministerios), á esta ciudad de San 
Francisco de Borja á los seis de febrero del año de 1638, quatro meses, 
después que salieron del Collegio de Quito, y tres años después del 
alçamiento referido. Cobraron noticia del estado de la tierra, castigo y 
reducion que se proseguia de los rebelados maynas; y por ser ya cerca de 
Quaresma trataron de obrar lo que á la saçon instava, que eran sermones, 
exemplos, confessiones y que cumpliessen con la Iglesia (...).

44
 

 

Entretanto, a presença dos jesuítas nas jurisdições do Bispado de Quito é 

anterior a chegada dos padres Gaspar de Cujia e Lucas de la Cueva em 1638. O 

ponto de partida da penetração jesuítica foi a fundação do Colégio em Quito no ano 

1586 por religiosos vindos de Lima; o objetivo desses padres era obter um acesso 

mais fácil para a região da floresta, habitada por inumeráveis “gentios” a serem 

catequizados. E foi assim que, em 1599 - conforme os relatos produzidos pelos 
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próprios jesuítas posteriormente como forma de garantir o direito de conversão dos 

nativos daquela área45 -, se deu o início da expansão da Companhia de Jesus pelos 

rios da bacia amazônica. 

De fato, foram os missionários jesuítas os responsáveis pela pacificação e 

redução da maior parte dos índios da floresta, uma vez que os encomenderos e 

governadores não haviam conseguido dar conta dessa tarefa e os membros das 

demais ordens religiosas não conseguiam legitimar seu direito de exercer a 

conversão dos índios daquelas regiões junto à coroa espanhola. Dessa maneira, 

consolidou-se a presença dos membros da Companhia de Jesus na região do 

Marañón e ao conjunto das reduções por eles fundadas, deu-se nome de Missões 

de Maynas.  
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 Sobre os conflitos entre os jesuítas e os franciscanos pelo direito de conversão dos índios de 
Maynas, ver segundo capítulo “Exploração, Missão e Conflitos Coloniais: Jesuítas e Franciscanos no 
Alto Ucayali” de nossa Dissertação de Mestrado intitulada “A expressão da vontade: relações 
interétnicas e rebelião indígena nas Missões de Maynas (1685-1698)”, defendida no Departamento de 
Pós-Graduação em História da PUC-SP em 2009, sob orientação do Prof. Dr. Fernando Torres 
Londoño. 
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Capítulo 2. A imprevisibilidade do Novo Mundo: Maynas e o projeto 

missionário de ocupação do Marañón  

 

Diante de tal indeterminação político-administrativa, reconhecendo a 

importância de ocupar e defender Maynas – uma região que determinava os lindes 

do império hispânico ao norte – e conscientes da obrigatoriedade e utilidade de 

catequizar aquelas inúmeras nações de infiéis, se permitiu o estabelecimento dos 

jesuítas e a fundação das reduções de índios, pois como demonstra Quarleri, “las 

autoridades coloniales esperaron que el cordón misionero creado cumpliese la 

función de guarnición de frontera”46.  

Apesar de membros de várias ordens religiosas – como os franciscanos e os 

dominicanos, para citar alguns – participarem desse empreendimento, foram os 

jesuítas os que mais se destacaram na implantação do regime reducional em 

Maynas. 

 A evangelização dos indígenas do Novo Mundo sempre foi um dos motivos da 

conquista e uma das grandes preocupações dos monarcas ibéricos, que 

conquistaram o apoio incondicional da Igreja Católica defendendo essa premissa, 

como nos confirma Capdequí, “La conversión de los indios a la fe de Cristo y la 

defensa de la religión católica en estos territorios fue una de las preocupaciones 

primordiales en la política colonizadora de los monarcas españoles”.47
  

 Até mesmo porque, como autoridade maior da Igreja Católica, cabia ao Papa 

ordenar as intervenções em terras pagãs ou de infiéis e, ao assinarem o Tratado de 

Tordesilhas, ambos os monarcas de Portugal e Espanha aceitaram exercer a 

soberania nos territórios que lhes foram designados em troca de prestarem o serviço 

de catequese dos infiéis que o habitavam. 

 Os jesuítas ocuparam posição privilegiada no processo de estabelecimento 

de missões para a conversão dos povos indígenas. O prestígio da Companhia de 

Jesus na Europa se constituiu à medida que os jesuítas foram ocupando cargos de 

confessores e educadores das famílias nobres, principalmente da própria realeza. 
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Nas terras do Novo Mundo, os jesuítas ganharam prestígio e poder por conta 

do rápido retorno financeiro de seus investimentos. Sendo assim, não demorou 

muito para que a Companhia de Jesus se tornasse o alvo principal das hostilidades 

do clero regular e de outras ordens religiosas que disputavam o espaço para 

empreender seus projetos evangelizadores. 

Dessa forma, a atividade missionária dos jesuítas em Maynas, apesar de 

atender aos objetivos particulares da Companhia de Jesus, contribuiu imensamente 

com projeto colonial espanhol, expandindo seus domínios em terras americanas; 

assim, a Província de Maynas, espaço político sob jurisdição da Audiência de Quito, 

alargava suas fronteiras para além de Borja, abarcando o todo o território por onde 

se estenderam as Missões de Maynas;  

 

In the 17th and 18th centuries the Governación of Mainas, as defined by the 
colonial government, meant the section of the lowlands that was just north 
and south of the Marañón and Amazon rivers, plus adjacent pieces of the 
tributaries: the Pastaza, Huallaga, Tigre, Ucayali, Napo, etc. The Governor 
of Mainas had jurisdiction for only this region. The Jesuits, however, were 
working with a larger concept of the region. They had been awarded the 
Curato of Archidona on the upper Napo River in the 17

th
 century, and used 

this as a base to explore an found missions on the Aguarico, Pastaza, 
Curaray and adjacent river. Politically this section of the lowlands came 
under the jurisdiction of the Governación and Governor of Quijos, not 
Mainas. However, in their documents the Jesuits refer to their work in and 
around Archidona as either part of the Curato of Archidona or as part of 
Mainas. The distinction was insignificant for the Jesuits. The two regions had 
continual interconnection and interaction with each other, and for all practical 
purposes the Curato of Archidona was treated as part of Mainas.

48
 

 

O espaço ocupado pelas Missões de Maynas ao longo de seu período de 

vigência (1638-1767) se estendeu por toda a região do alto Amazonas, conforme 

podemos observar no mapa que se segue: 
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 “Nos séculos XVII e XVIII a Governación de Mainas, como era definida pelo governo colonial, 
estendeu-se pelas planícies ao norte e ao sul dos rios Marañón e Amazonas, além das adjacências 
de seus afluentes: o Pastaza, Huallaga, Tigre, Ucayali, Napo, etc. O governador de Mainas tinha 
jurisdição por apenas esta região. Os jesuítas, no entanto, trabalhavam com um conceito maior da 
região. Eles haviam sido premiados com o Curato de Archidona no Alto Napo no século XVII, e o 
usaram como uma base para explorar e fundar missões no Aguarico, Pastaza, Curaray e rio 
adjacências. Politicamente estas planícies estariam sob a jurisdição da Governação e do Governador 
de Quijos, não de Mainas. No entanto, em seus documentos, os jesuítas se referem a seu trabalho 
em Archidona ou em torno de Archidona ou como parte do Curato de Archidona ou como parte de 
Mainas. A distinção era insignificante para os jesuítas. As duas regiões tinham contínua interligação e 
integração uma com a outra, e para todos os efeitos, o Curato de Archidona foi tratado como parte de 
Mainas.” GOLOB, Ann. The Upper Amazon in Historical Perspective. PHD, Universidade de Nova 
Iorque, 1982, p. 36. 
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Mapa 4: Missões jesuíticas fundadas em Maynas (1638-1768). Fonte: Karta Mira, MARONI, Pablo, S.J. Noticias 
Auténticas del Famoso Rio Marañón (1738). Coleção Monumenta Amazónica, série B-4: 87-395. Iquitos: CETA / 
IIAP, 1988, p. 33. 

 

Portanto, afirmamos que, o próprio uso da denominação Missões de Maynas, 

não apenas pelos jesuítas, mas como pelas demais autoridades de Maynas, 

compunha uma estratégia de apropriação do território. Os jesuítas estavam a serviço 

da coroa espanhola, consequentemente suas missões estavam submetidas ao 

projeto colonial espanhol. Dessa forma, por onde elas se estendessem, se 

estenderia também o território sob o domínio espanhol. Ou seja, as Missões de 

Maynas eram espanholas, logo os espaços ocupados por elas também eram posses 

da Espanha. 

No total, 161 jesuítas trabalharam como missionários em Maynas – destes, 62 

eram nascidos na América (destacaram-se os padres colombianos Francisco 

Figueroa, Juan Lorenzo Lucero, Pedro Suarez e Andreas Camacho os equatorianos 
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Raymundo de Santa Cruz, Thomas Santos, Laurentias Ariaz, Joseph Bahamonte, 

Gregorius Bobadilla, Jose Jimenez e Tomas Maxano) e os demais possuíam 

nacionalidades europeias: 45 eram espanhóis (entre eles, Lucas de la Cueva, Luis 

Coronado, Joannes Narvaez, Francisco Navarro, Manuel Uriarte, Pedro Velasco e 

Gaspar Vidal), 30 alemães (Samuel Fritz, Juan Baptista Julian, Juan Magnin e 

Henrique Rickter, para citar alguns), 20 italianos (Gaspar de Cujia, Nicolas Durango, 

Pablo Maroni, Juan Baptista Sana, entre outros), 2 portugueses, 1 francês 

(Guillermo D’Etre) e 1 húngaro (Carlos Bretano) –, 20 foram os que desempenharam 

a função de Superiores das Missões e 9 de Visitadores; sendo que a maioria dos 

padres que missionaram em Maynas era composta de homens adultos, entre os 25 

e 45 anos. Durante o século XVII, o número de padres em atividade não ultrapassou 

10. Já no período posterior, durante a primeira metade do século XVIII, esse número 

chegou a 20 missionários em Maynas; depois de 1752 os números foram ainda 

maiores, chegando, em 1767, aos 28 missionários em atividade nas Missões de 

Maynas, momento em que ocorreu a expulsão dos jesuítas49. Podemos verificar 

dados mais detalhados na tabela abaixo. 
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 Esses dados foram retirados de GOLOB. Op. cit., 1982, p. 75-78. 
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Tabela 1: Número de missionários em Maynas (1659-1767). Fonte: GOLOB, Ann. The Upper Amazon 
in Historical Perspective. PHD, Universidade de Nova Iorque, 1982, p. 76. 

 

Como dito anteriormente, as Missões de Maynas pertenciam à Audiência de 

Quito, porém o número de missionários em Maynas representava 1/10 dos jesuítas 

daquela Audiência. Como o número de padres em atividade era insuficiente para um 

espaço tão dilatado, os jesuítas sempre requisitavam à coroa espanhola, o envio de 

mais missionários para o trabalho naquelas missões; como fez o padre jesuíta 

Joseph Baca, Provincial da Companhia de Jesus, em 1 de agosto de 1765: 

 

(...) uno de los prinsipales fines que lleban que tratar en la de Madrid es 
solicitar de Nuestro Soberano algunos operarios para doctrinar a los Fieles 
de las ciudades, villas, y lugares de esta Provincia, y para la conversion de 
los gentiles en las Misiones del gran Rio Marañon, Napo, y Pastasa, en que 
ay muchas naciones que carecen de la luz del evangelio por falta de 
operarios que les expliquen los dogmas de Nuestra Santa Feé (...).
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As dificuldades encontradas pelos missionários nesse empreendimento foram 

muitas. Em primeiro lugar havia os empecilhos físicos e geográficos: o clima quente 

e úmido, caminhos tortuosos por montanhas, costas inclinadas, regiões pantanosas, 

rios caudalosos, insetos e animais desconhecidos.  

Além disso, havia também a barreira cultural: os padres se encontravam 

rodeados por uma quantidade enorme de grupos indígenas que possuíam línguas e 

culturas totalmente diferentes da europeia e era dever do padre superar toda essa 

diferença através do trabalho evangelizador, cujo objetivo seria transformar o índio 

em cristão.  

Logo que chegavam em Quito, os missionários deveriam passar seis meses 

aprendendo o “quéchua”, idioma utilizado como língua geral nas Missões de 

Maynas; entretanto, devido à insuficiência de padres nas Missões, geralmente o 

tempo de estudo era reduzido e logo o padre partia para o trabalho missionário. 

Ainda há que se dizer que, embora atuassem como agentes da colonização 

espanhola nas Índias, os jesuítas contavam com poucos incentivos, seja das 

autoridades locais ou diretamente da coroa, embora esse auxílio estivesse 

regulamentado por Cédula Real, como é o caso, por exemplo, do envio de escolta 

armada para acompanhar os padres em suas entradas; citou Maroni, em 1738: 

 

(...) conforme está tambien cautelado por algunas ordenes del Superior 
Gobierno y cédulas de S.M., especialmente por una fecha en 15 de Julio de 
1683, (...), en que manda al Presidente y Real Audiencia de Quito, que en 
caso que pareciera conveniente enviar cabo que sirva de escolta á los 
religiosos misioneros que entraren á estas conversiones (...).
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 De modo geral, os missionários deveriam receber 200 pesos anuais em 

produtos como roupas, alimentos e objetos de ferro utilizados como “presentes” para 

os índios. Esse auxílio, porém, era incerto; os produtos constantemente chegavam 

com atraso, ou até mesmo nem chegavam, tendo o missionário que ir retirá-los em 

Quito nos casos de extrema necessidade. 

 Com a finalidade de garantir o próprio sustento, o padre podia utilizar-se da 

mita - forma de trabalho indígena forçado -, segundo o qual, alguns índios eram 
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obrigados a cuidar da alimentação do padre, além da realização dos serviços 

domésticos na casa do padre e na igreja da missão. 

 O missionário não podia deixar sua missão sem autorização de seu Superior, 

a menos que se tratasse de um caso de extrema urgência. Mesmo que o missionário 

quisesse solicitar algo à Audiência, ele deveria primeiro manifestar-se ao seu 

Superior, que procuraria obter a permissão junto ao Padre Provincial, ou ao Padre 

Reitor do Colégio de Quito; de fato, toda decisão de maior importância, como a 

fundação de novas reduções, a realocação dos índios, a construção de uma igreja, 

entre outros assuntos, deveria passar pelo crivo do Superior das Missões. Segundo 

a tabela abaixo, foram Superiores das Missões de Maynas: 

 

 

Tabela 2: Padres Superiores das Missões de Maynas (1638-1768). Fonte: GOLOB, Ann. The Upper 

Amazon in Historical Perspective. PHD, Universidade de Nova Iorque, 1982, p. 273. 

 

Era também obrigação do Padre Superior realizar uma visita por todo o 

complexo missionário de Maynas pelo menos uma vez por ano. Nessas visitas, o 

Superior aconselhava aos missionários, tanto em questões religiosas como 

temporais, auxiliava na tomada de decisões, verificava o estado das igrejas e dos 

ornamentos usados nos rituais católicos, revisava os livros de batismos, casamentos 
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e óbitos dando particular atenção ao registro do número de convertidos; de acordo 

com Golob: 

 

The continual concern with counting the number of converts was an 
outgrowth of the Church’s preocupation to save as many souls as posible for 
Christ. The figures could also be used to show superiors in Quito and 
Europe, as well as in the Spanish Court, that the money spent in the region 
was worthwhile and that operations were a success.
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Não eram apenas os Padres Superiores que tinham a obrigação de realizar 

tais visitas, o Governador de Maynas - como representante do governo temporal - 

também deveria realizá-la regularmente. Entretanto, a realidade americana era bem 

diferente do que se idealizava na Europa. A novidade dos fatos e situações, 

sociedades culturalmente diversas e desconhecidas, ambiente considerado hostil, 

todos esses fatores atribuíram ao Novo Mundo, especialmente às regiões mais 

afastadas como o Marañón, certo caráter de imprevisibilidade. Por isso, muitas das 

ordens reais que chegavam eram impraticáveis nessa realidade, como observa 

Capdequí: 

 

Con frecuencia apelaron las autoridades coloniales, frente a Cédulas Reales 
de cumplimiento difícil, o en su concepto peligroso, a la socorrida fórmula de 
declarar que se acata pero no se cumple. Recibida la Real Cédula cuya 
ejecución no se consideraba pertinente, el virrey, presidente o gobernador, 
la colocaba solemnemente sobre su cabeza, en señal de acatamiento y 
reverencia, al propio tiempo que declaraba que su cumplimiento quedaba en 
suspenso.
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O mesmo princípio de que se acata pero no se cumple, também pode ser 

visto nesse pequeno trecho em que o Padre Maroni fala da obrigatoriedade das 

autoridades temporais e espirituais realizarem visitas aos territórios sob suas 

jurisdições, “ojala se ejecutasen con más frecuencia, pues ayudaran mucho para el 

adelantamiento de las nuevas reducciones54.” 
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Mesmo contando com parcos recursos financeiros e raros auxílios das 

autoridades coloniais, a expansão dos jesuítas pelos territórios da bacia amazônica 

não foi fruto de mera contingência. A fundação dos aldeamentos em Maynas 

obedeceu a um projeto organizado que visava a ocupação de espaços estratégicos 

às margens dos rios, facilitando assim, os deslocamentos pelas missões e a 

comunicação entre os missionários.  

Fundamentando-se nesse plano de avanço, os jesuítas promoveram uma 

gradual ocupação do território, partindo de Borja e rumando na direção leste. A 

primeira área ocupada entre os anos de 1638 e 1683 abarcava a região dos rios 

Huallaga, Marañón, Napo, Aguarico e Putumayo; teve como principal expoente o 

Padre Juan Lorenzo Lucero, porém foi um período marcado pela insuficiência de 

missionários. Em 1684, com a chegada de jesuítas de diversas nacionalidades - 

alemães, italianos, franceses, húngaros, para citar alguns - iniciou-se a ocupação da 

área central do rio Marañón - chegando até seu desemboque no rio Amazonas - e a 

consolidação das missões na região do Ucayali; este foi o momento de auge das 

Missões de Maynas, que durou até o ano de 1728. Após esse período, os jesuítas 

empreenderam várias tentativas de penetração pelos rios Madeira e Negro, mas o 

avanço português na região dificultava o trabalho missionário.  

Como dito acima, as missões eram preferencialmente fundadas nas margens 

ou em regiões próximas aos rios para facilitar o deslocamento dos missionários e 

também a comunicação entre as reduções. Essa era uma das justificativas para o 

deslocamento dos grupos indígenas. 

 

Para no perder la salvación de miles de almas la única solución (...) fue 
concentrar las diferentes etnias y grupos en reducciones comunes. Se trató 
de una solución pragmática. La esperanza de los jesuitas fue concentrar su 
trabajo en misiones centrales atrayendo, invitando, “cazando” y 
recapturando los nativos. En un primer momento poblaron una reducción 
con grupos pertenecientes a las mismas etnias. Después intentaron reunir 
también a diferentes tribus en un mismo pueblo. Pero la realidad se mostró 
complicada. La concentración de diferentes grupos tribales y etnias en una 
misma reducción creó problemas de convivencia.
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  Eram nos assentamentos onde, primeiramente, o missionário deveria 

aprender a língua do grupo, depois transcrevê-la e enviar seus estudos a Quito para 

que outros padres pudessem aprender as línguas nativas antes de serem enviados 

às Missões. O objetivo geral desse esforço em aprender as línguas nativas e 

gramaticalizá-las conforme as normas da língua castelhana era fornecer aos padres 

em trabalho missionário um instrumento prático para a pregação do Evangelho, para 

o ensino da doutrina cristã e para a administração dos sacramentos.  

 

El trabajo que realizaron los jesuitas para superar el problema de las 
lenguas fue realmente admirable. Además de los esfuerzos personales por 
aprenderlas, como ya se ha señalado, escribieron gramáticas, diccionarios y 
catequesis en diversas lenguas nativas. Sólo en la Provincia de Maynas 
fueron editadas cerca de 40 obras lingüísticas, pero, lamentablemente, la 
mayoría están perdidas por diversas circunstancias.
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Aos índios nas Missões de Maynas era ensinado o quéchua como língua 

geral, uma vez que os missionários consideravam que o castelhano era muito mais 

difícil para os nativos; ainda assim, o ensino do idioma espanhol ocorria de forma 

sistematizada e alguns índios que o aprendiam tornavam-se figuras de singular 

importância dentro da dinâmica missionária em Maynas.  

 

De fato, na América hispânica, já ocorria a difusão, para fins comerciais e 
imperiais/administrativos indígenas, de determinadas línguas gerais como, 
por exemplo, o quíchua, o aymara e o nahuatl; por outro lado, a política 
lingüística do Império espanhol realizou de forma mais determinada, (...), a 
tentativa de uma imposição do castelhano enquanto língua universal e 
obrigatória.”
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Atenção especial era destinada à educação das crianças nativas - “ellos, al 

menos, fueron más abiertos a las nuevas ideas y cambios”58 - que, uma vez 

convertidas, auxiliariam o padre na árdua tarefa de convencimento dos mais velhos. 

A elas era ensinado o quéchua e o castelhano, o catecismo e os costumes 

ocidentais, considerando sempre que, futuramente, elas serviriam como 

instrumentos para a conversão dos adultos, intérpretes nas confissões ou em outras 
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atividades comunicativas com o grupo e negociadores em situações de contato com 

outros povos indígenas da região. 

Os índios intérpretes formavam um importante grupo social dentro da 

estrutura da Missão, eles ganharam destaque no desempenho da função de 

mediadores dos diálogos estabelecidos entre os sujeitos envolvidos na 

comunicação, seja entre o padre e os membros do próprio grupo ou no contato com 

outros povos. Além disso, como afirma Downes, 

 

Dentro de este panorama se puede entender que los “indios amigos” fueron 
necesarios para el desarrollo y consolidación de las misiones. Ellos 
realizaron las entradas donde “cazaban”, “invitaban” o “secuetraban” (por 
algún tiempo limitado, para conocer la vida en las misiones) a los nativos 
que se encontraban en las montañas y bosques. Les correspondió, además, 
acoger y enseñar el movimiento de la misión a los recién llegados. Gracias 
a ellos las misiones pudieron continuar funcionando pues aseguraron una 
permanente afluencia de nuevos indígenas a la misión.
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Em Maynas, os índios eram incentivados a aprender e a realizar as atividades 

conforme os padrões europeus de civilização. Deveriam costurar suas roupas, 

fabricar e pintar suas casas, plantar e colher seus alimentos, manter o espaço limpo, 

frequentar as missas, entre outras atividades. No entanto, eram privados de seus 

antigos costumes e rituais; para manter o funcionamento da redução de acordo com 

as normas estabelecidas, o padre poderia castigar fisicamente os índios 

desobedientes. 

Cabe mais uma vez a ressalva de que na prática, a situação era um tanto 

diferente. Não foram raras as vezes nas quais os missionários tiveram que aceitar 

certo afrouxamento das regras a fim de evitar as fugas e os levantes indígenas com 

a finalidade de garantir a própria sobrevivência. 

As rebeliões indígenas ocorreram frequentemente em Maynas ao longo dos 

séculos XVII e XVIII. Esses levantes podiam ser provocados por vários motivos - 

entre eles pelo uso de métodos violentos na conversão, pela proibição dos antigos 

costumes e rituais indígenas, pelo não fornecimento de objetos de metal como 

facas, agulhas e machados -; de um modo geral, podemos afirmar que a rebelião 

indígena representava um desequilíbrio na relação entre o missionário e os índios, 

pois as alianças somente eram mantidas enquanto era proveitosa para ambos os 
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grupos em contato. A partir do momento que um grupo se via em desvantagem, 

nesse caso o indígena, as rebeliões eclodiam e, na maioria das vezes, seu desfecho 

era violento, culminando ou com o assassinato dos missionários ou com o massacre 

dos índios rebeldes60. 

Outro fator importante para a análise das Missões de Maynas foi o 

alastramento das epidemias que provocavam a morte de uma enorme quantidade de 

população nativa. As doenças que mais afetavam os índios eram a varíola, a rubéola 

e a gripe, uma vez que as populações nativas não tinham anticorpos naturais para 

combater as patologias europeias. Na tabela abaixo, podemos verificar quais foram 

as maiores crises epidêmicas que ocorreram em Maynas entre os anos de 1642 e 

1762. 

 

 

Tabela 3: Epidemias de varíola e sarampo em Maynas. Fonte: GOLOB, Ann. The Upper Amazon in 
Historical Perspective. PHD, Universidade de Nova Iorque, 1982, p. 198. 

 

Podemos observar que as epidemias de varíola (smallpox) e sarampo 

(measles) ocorriam constantemente. Dessa forma, os missionários não conseguiam 

manter a estabilidade de suas reduções, pois as epidemias podiam causar a falta de 

mão-de-obra indígena, a escassez de alimentos, a fuga massiva dos índios que 

buscavam esconderijo nas áreas mais afastadas da floresta e também as rebeliões, 
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já que os missionários eram considerados pelos índios como culpados pelo 

alastramento das doenças. 

De uma forma geral, podemos concluir que a introdução do elemento 

estrangeiro – o missionário – e de seu novo modo de vida resultou em um impacto 

profundo e brutal – tanto físico, quanto psicológico – para a vida das populações 

indígenas de Maynas. Os grupos indígenas que passaram pela experiência das 

missões, sofreram transformações substanciais em todos os aspectos de sua vida. 

Antigos costumes, tradições e, principalmente sua religião foram solapadas pela 

inserção do cristianismo ocidental e suas regras nas estruturas culturais indígenas. 

Somava-se a isso todo sofrimento físico acarretado pelo novo modo de vida 

europeu: deslocamento populacional, trabalhados forçados, castigos físicos e 

epidemias.  

Ainda há que se considerar que as Missões de Maynas, além dos problemas 

estruturais internos, sofreram com ataques externos. Ao longo de todo seu período 

de existência, as reduções jesuíticas em Maynas foram ameaçadas pelos “assaltos” 

portugueses que visavam a captura de índios e pelas incursões lusitanas que 

tentavam a expansão de seus territórios naquela área de fronteira; ressaltamos que 

a ameaça portuguesa foi um dos maiores empecilhos para o pleno desenvolvimento 

das reduções jesuíticas no Marañón. 

O declínio das Missões de Maynas ficou evidente a partir da expulsão dos 

jesuítas de todos os territórios sob o domínio espanhol em 1767, provocando assim, 

o abandono dos aldeamentos construídos ao longo dos quase 130 anos de trabalho 

missionário jesuítico em Maynas e uma enorme baixa populacional nas missões 

restantes. Na tabela a seguir, podemos observar a queda expressiva do número de 

índios aldeados após a expulsão, embora a quantidade de vilas tenha se mantido 

sem alterações. 
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Tabela 4: Declínio das Missões de Maynas após a expulsão dos jesuítas (1767-1798). Fonte: 
GOLOB, Ann. The Upper Amazon in Historical Perspective. PHD, Universidade de Nova Iorque, 1982, 
p. 204. 

 

 Após a expulsão dos membros da Companhia de Jesus de Maynas61, o 

governo espiritual das missões foi deixado a cargo do clero secular. Logo no início 

de 1768, chegaram os padres seculares - que atuariam sob jurisdição do Bispado de 

Quito - ainda antes da partida dos jesuítas, que só deixaram definitivamente o 

Marañón meses mais tarde naquele mesmo ano “después de haber instruido sus 

sucesores y tranquilizado a sus feligreses que habían mostrado zozobra y amenaza 

de abandonar los pueblos”62. Como o número de padres do clero secular foi 

insuficiente, se determinou a alternativa bienal para o envio de religiosos regulares 

franciscanos também para o trabalho missionário em Maynas. 

 O sistema adotado nesse momento da história das Missões de Maynas foi o 

mesmo do tempo dos jesuítas, já que os primeiros padres que chegaram logo após 

a determinação da expulsão foram discípulos dos jesuítas por alguns meses. Além 

disso, não houve por parte das autoridades coloniais nenhuma tentativa de 

substituição do projeto missionário.  

O número de membros do clero regular em atuação era muito pequeno e os 

franciscanos, na sua maioria nascidos em territórios coloniais, eram constantemente 

acusados de corrupção moral e má conduta. Em 1787, uma determinação real 

impunha restrições ao envio de franciscanos àquelas Missões; os regulares 
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enviados deveriam ser obrigatoriamente nascidos na Europa. Vemos essa situação 

claramente expressa em um informe sobre as Missões de Maynas, escrito pelo 

Presidente da Audiência de Quito em 1787: 

 

Advierte el Obispo que la primera remesa a esta Mision, despues de 
expatriados los Jesuitas, fue de Presviteros Seculares con su Vicario 
General: que á estos substituyeron Religiosos Franciscanos conforme á lo 
acordado por la Junta de Temporalidades, en que se determinó esta 
alternativa cada bienio, motivandose no haver clerigos Seculares que 
pudiesen mantenerse establemente, y sin este turno: que los Franciscanos 
dieron tan mala cuenta de sus personas y conducta, que la misma Junta los 
escluyó para siempre, pero eran todos jovenes recien ordenados, todos 
criollos, hijos de aquella Provincia, y sin instruccion. Y cré el Obispo que 
surtiria el efecto deseado la remision de Franciscanos Europeus.
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 Buscando uma solução que objetivasse a efetiva ocupação e defesa de 

Maynas, Francisco Requena, ocupando o cargo de Ministro no Conselho de Índias 

em 1799, apresentou aos demais ministros daquela instituição, um informe sobre a 

situação das terras do Marañón espanhol, pautado em toda sua experiência anterior 

como Governador de Maynas e Primeiro Comissário da expedição de limites. Nesse 

documento, Requena demonstrava grande preocupação com o futuro da região, 

especialmente em relação ao governo temporal e espiritual dos índios e à 

manutenção das fronteiras. Como alternativa, Requena propunha a criação de um 

Bispado em Maynas64, que estaria sob a jurisdição direta do Vice-reino do Peru, 

desvinculando-o, portanto, do Vice-reino de Nova Granada e da Audiência de Quito. 

Neste novo Bispado, estariam integradas as antigas Missões de Maynas e mais as 

missões dirigidas pelos religiosos franciscanos do Colégio de Propaganda Fide de 

Santa Rosa de Ocopa. 

 A proposta de Francisco Requena foi analisada e acatada pelo Conselho de 

Índias e depois, referendada pelo rei Carlos IV na Cédula Real expedida em Madri, 

aos 15 dias do mês de julho de 1802 e dirigida às autoridades interessadas. Nela 

ficava determinada a criação do “Gobierno y Comandancia General de Maynas” sob 

a jurisdição do Vice-reino do Peru e a ereção do Bispado de Maynas, cujas missões 

ficaram sob a responsabilidade dos religiosos franciscanos do Colégio de 
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Propaganda Fide de Santa Rosa de Ocopa, ou seja, se regulamentava a 

continuidade do projeto missionário como única alternativa de ocupação e defesa 

dos territórios do Marañón. 

 

2.1. Apontamentos teórico-metodológicos sobre as missões jesuíticas 

 

O principal objetivo dos missionários jesuítas com a implantação das missões 

religiosas na América, não era outro senão o de submeter o índio para reduzi-lo à fé 

cristã e enquadrá-lo nos padrões europeus de civilização. Daí advém o termo 

“redução”, amplamente utilizado pelos jesuítas para designar seus aldeamentos 

missionários.  

Dessa forma, a redução era o espaço onde se daria não apenas a conversão 

do índio no sentido religioso, mas era ali que o cristianismo poderia atingir sua 

máxima extensão abarcando, além do campo religioso, o social, o político e o 

econômico. Portanto, a missão ou redução religiosa tinha por objetivo promover a 

total transformação cultural dos habitantes do Novo Mundo. Segundo Melià Lliteras: 

“Reducción es palavra desagradable que suena a empequeñecimiento y 

disminuición. Trae también consigo la sospecha de sujeción y manipulación. La 

realidad histórica de la reducción es, de hecho, tan ambígua como su semántica”
65

. 

Apesar desse projeto reducional idealizado pelos jesuítas parecer praticável 

nas situações coloniais, as Missões de Maynas revelaram particularidades que 

impediram a execução plena desse modelo; embora os padres nunca tivessem 

abandonado a ideia de que a prática missionária propiciaria a sujeição do índio à fé 

cristã, nas palavras de Cristina Pompa: “a experiência da missão fazia que cada vez 

mais a prática de evangelização se afastasse do ideal inaciano e procurasse 

estratégias locais de realização”66. 

Segundo Fernando Torres Londoño67, três aspectos determinavam as 

principais particularidades das Missões de Maynas: o imenso território em que 
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atuavam os jesuítas, a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas da 

região e o reduzido número de padres disponíveis para o trabalho missionário 

naquela área. 

Outro ponto importante a ser evidenciado é que, por vezes, o modelo 

reducional idealizado pelos jesuítas, distanciava-se dos objetivos econômicos do 

projeto colonial espanhol que, visando atender aos interesses dos colonos, aceitava 

diversas formas de exploração do índio; os jesuítas, ao contrário ofereciam nas 

missões um espaço alternativo de catequização.  

Convém considerar que a proteção oferecida pelos padres no universo 

reducional, embora tenha contribuído para conter as investidas de outros agentes 

coloniais contra as populações indígenas, também foi responsável pela defesa da 

infantilização do índio que, de acordo com essa premissa, necessitariam de tutela e 

vigilância. 

Mas, embora as missões tenham, de fato, representando uma alternativa ao 

trabalho forçado imposto pelos agentes coloniais, elas nunca se desvencilharam 

completamente do projeto colonial, pois se constituíam como uma parte dele. As 

atitudes dos missionários nas missões – a disciplina imposta aos índios, os 

deslocamentos de grupos e reordenamento das aldeias, a restrição da liberdade, a 

imposição de novas formas de trabalho e a extirpação dos costumes, religiões e 

tradições indígenas – sempre foram reflexo de um projeto maior de conquista que 

visava transformar a população indígena, sobretudo em mão-de-obra; de acordo 

com Melià Lliteras: 

 

Lo cierto es, sin embargo, que por detrás de esa formulación humanística, la 
reducción estaba destinada a integrar a los índios dentro del sistema 
colonial, colocar mano de obra al servicio del encomendero o patron. La 
reducción, en muchos casos comenzaba donde terminaba la conquista por 
las armas; cuando los recursos militares eran escassos o cuando la 
capacidad de resistencia indígena se hacía sentir, la reducción fue un medio 
de pacificación.
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Diante desse evidente caráter ambíguo da redução jesuítica, é fácil deduzir 

que o modelo inicialmente idealizado pela Companhia de Jesus de missão religiosa, 

não se concretizou completamente em Maynas. Por mais que os padres 

alcançassem determinados êxitos por meio de um árduo e incessante trabalho 

missionário – como, por exemplo, promover deslocamentos de grupos inteiros, impor 

certo reordenamento nos aldeamentos, estabelecer novas regras para as atividades 

agrícolas, proibir os rituais ancestrais, entre outros – os grupos indígenas tinham a 

consciência que a total transformação de seus costumes acarretaria a 

descaracterização de sua identidade. Devido a esse fato, eram constantes as 

rebeliões indígenas em todo território colonial, especialmente em Maynas onde 

havia uma população indígena numerosa, poucos missionários e quase nenhum 

controle das autoridades civis e militares. 

Maria Cristina Bohn Martins é uma autora que também destaca a 

ambiguidade de funções das missões religiosas que, ora pendiam para a satisfação 

dos interesses coloniais e ora dos espirituais; no entanto, é interessante analisar 

outra função cumprida pelas reduções: 

 

As chamadas "reducionais” através das quais povos indígenas americanos 
foram reunidos em “pueblos” de acordo com a legislação espanhola, 
costumam ser definidas por sua dupla dimensão: elas se constituíram em 
um modelo de evangelização posto em prática por algumas Ordens 
religiosas, mas também foram um instrumento de controle da monarquia 
sobre os habitantes de certas áreas de fronteira.
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Sem dúvida as Missões de Maynas tiveram essa característica de atuarem no 

controle das populações das áreas de fronteiras, ainda mais se considerarmos o 

quanto eram instáveis, ao longo de todo o período colonial, as relações políticas 

entre os dois vizinhos naquela fronteira norte - Espanha e Portugal – e o crescente 

contrabando de mercadorias e metais preciosos que por ali circulavam. Esse tipo de 

função de controle das fronteiras desempenhada pelas Missões de Maynas, não era 

uma característica própria. Lía Quarleri mostra o mesmo em relação às Missões de 

índios guarani, nas fronteiras do sul: 
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(...) las autoridades coloniales esperaron que el cordón misionero creado 
cumpliese la función de guarnición de frontera y que los guaraníes, 
afamados y hábiles guerreros, detuvieran el avance portugués y los ataques 
de los grupos nómades del Chaco.

70
 

 

Assim, em áreas nas quais o controle colonial exercido pelas autoridades civis 

e militares era muito frágil, ou até mesmo praticamente inexistente, foram os 

missionários os representantes da monarquia espanhola e suas missões, as 

responsáveis por garantir o controle político e administrativo, além de promoverem a 

defesa desses territórios de fronteira, que constituíam as margens do império 

colonial espanhol. 

Com a finalidade de manter o melhor funcionamento possível das missões 

evitando a ocorrência de rebeliões dos índios, restava então aos padres, a 

alternativa de uma conversão apenas parcial, mantendo alguns elementos da cultura 

indígena como forma de não desnaturalizá-los; por exemplo, em algumas das 

missões os caciques continuaram responsáveis pela organização política e social, 

embora devessem submissão a autoridade do missionário.  

Os jesuítas utilizaram também outra estratégia de controle cultural dos 

costumes indígenas ao se apropriarem de algumas características da religiosidade 

nativa, introduzindo nos ritos evangélicos cristãos o canto, a dança e até 

instrumentos musicais indígenas, destituindo, dessa maneira, esses elementos de 

seus significados tradicionais71.   

 

O temor das autoridades de que os idiomas nativos não explicassem com 
propriedade os mistérios da fé cristã, diz respeito a uma outra questão 
importante das estratégias usadas pelos jesuítas. Refiro-me aqui à opção 
por um modelo que não era o da “tábula rasa”, e sim da valorização de 
alguns elementos rituais da religião tradicional dos índios, bem como de 
signos que lhes eram familiares. 

72
 

 

Cristina Pompa faz uma análise particularmente interessante desses 

processos de incorporação de elementos indígenas na catequese cristã. Segundo a 

autora, a religião foi duplamente utilizada como instrumento de tradução, tanto do 
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universo mítico cristão para o indígena, como em sentido inverso, do mundo 

simbólico indígena para o universo europeu.  

 

O esforço missionário concentrou-se exatamente nesta “tradução” para os 
códigos culturais nativos de conceitos europeus, da mesma forma como 
eles traduziram a si próprios nos mesmos códigos (lembre-se da 
sobreposição entre xamã e jesuíta, por exemplo). Por outro lado, esta 
“tradução” foi re-traduzida, ou seja, de-codificada e re-codificada pelos 
destinatários indígenas da mensagem cristã: o resultado foi a produção de 
uma religião “híbrida”, no interior de uma cultura de contato.”

73
 

 

Como apontou Pompa, o resultado obtido com esta conversão religiosa e 

cultural forçada foi o surgimento de uma cultura mestiça que mesclava componentes 

das duas matrizes culturais que a formaram. Charles Boxer, em sua análise da 

colonização espanhola no Peru ressalta que o sincretismo religioso era um aspecto 

comum do universo colonial, uma vez que muitos índios frequentavam regularmente 

a igreja e até demonstravam devoção na execução dos rituais católicos, embora 

continuassem a praticar suas cerimônias tradicionais com igual fervor, 

acrescentando-lhes ainda, traços do catolicismo74. 

Ronald Raminelli75 discorda totalmente da ideia de que os costumes 

indígenas foram absorvidos pelos missionários e utilizados como estratégia de 

conversão. O autor aponta que a imposição do imaginário europeu sobre a figura 

dos indígenas criou seu estereótipo de selvagem, assim, estando as missões 

religiosas atreladas ao projeto colonial, estas eram as responsáveis por tirar o índio 

da barbárie e inserindo-o na cultura ocidental. Portanto, não houve, para Raminelli, 

nenhuma forma e aproveitamento de elementos da cultura indígena considerada 

selvagem; para ele a conversão foi violentamente executada, desconsiderando 

totalmente as culturas indígenas. 

Em Maynas, o processo de expansão das missões foi notoriamente violento, 

em vários aspectos, seja no deslocamento forçado de grupos que se recusavam a 
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permanecer nas reduções, ou na aplicação de métodos violentos na catequese, ou 

ainda nos castigos aplicados pelos missionários e soldados nos casos de rebelião. 

Sobre o uso da violência nas missões jesuíticas, Castelnau- L’Estoile  nos 

indica um caminho para sua compreensão. Segundo a autora, não apenas os 

missionários, mas todos os demais europeus sentiam-se apavorados diante da 

possibilidade de perderem as características próprias de sua cultura ocidental e 

sofrerem um processo de inevitável “indianização” dos seus costumes devido à 

necessidade de adaptação ao meio como garantia de sobrevivência. Dessa forma, o 

uso da violência justificava-se diante do temor ocasionado pela possibilidade de ver 

sua identidade constantemente diluída nos costumes indígenas gerando ações que 

provocaram a destruição física e cultural dos povos nativos76.  

Além disso, para os missionários da Companhia de Jesus, o uso da violência 

também se justificava, pois eles acreditavam que seu trabalho era um dom 

concedido pela graça divina, portanto lhes cabia cuidar desse dom de modo a fazê-

lo frutificar, caso contrário, seriam duramente castigados pelo mau uso de suas 

atribuições77. Ou seja, caso as Missões não se desenvolvessem da forma esperada, 

os responsáveis pelo malogro do trabalho missionário não alcançariam a salvação. 

As situações de interação entre os grupos em contato e a vivência nas 

Missões de Maynas mostraram que a realidade experimentada pelos jesuítas na 

Amazônia se distanciava cada vez mais do projeto inaciano idealizado no início da 

colonização. A fim de desempenharem sua função missionária com êxito, atuarem 

conforme as regras do sistema colonial e, acima de tudo, conquistarem a almejada 

salvação de suas almas, os jesuítas foram impelidos a adaptarem continuamente o 

modelo missional idealizado, além de seus próprios hábitos e concepções numa 

incessante tentativa de remeter essa experiência tão inusitada a um sistema de 

códigos conhecidos; esforço refletido no conteúdo das cartas, narrativas, relatos, 

crônicas, e outros tantos escritos jesuíticos. De acordo com Maria Cristina Bohn 

Martins: “Foi o equilíbrio estabelecido entre a obediência, a hierarquia e a unidade 
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de ação, de um lado, e a adaptabilidade das normas às realidades locais, de outro, 

que garantiu boa parte do êxito dos inacianos como missionários”78. 

De um modo geral, os escritos jesuíticos produzidos no contexto colonial, 

além de buscarem justificativas para alterações das práticas missionárias em 

determinados contextos – como ocorreu em Maynas – eles também articularam as 

vozes dos demais sujeitos envolvidos no processo de colonização, refletindo seus 

interesses, seus pontos de vista e suas as intenções. Portanto, para analisar tais 

fontes devemos compreender suas possibilidades e seus limites, ambos 

determinados pelo contexto colonial mais amplo em que foram produzidas e pelas 

regras de escrita estabelecidas pela ordem religiosa da qual faziam parte – a 

Companhia de Jesus. 

 

O funcionamento da Companhia de Jesus faz com que apareça como uma 
instituição burocrática, ou, (...) , um sistema em que o exercício do poder e o 
funcionamento geral da instituição repousam sobre uma produção 
ordenada, sistemática de documentos.

79
 

 

Logo, para uma melhor compreensão dos documentos que serão analisados 

adiante, necessitamos tecer mais algumas considerações acerca da Companhia de 

Jesus e seu modo de produção de documentos escritos. 

A ordem religiosa denominada Companhia de Jesus, foi idealizada pelo 

espanhol Inácio de Loyola a partir de 1534 e criada oficialmente pela Bula “Regimini 

Militantis Ecclesiae” expedida pelo Papa Paulo III em 27 de setembro de 1540. A 

identidade jesuíta que fundamenta a unidade da ordem é “nosso modo de proceder”, 

de tal forma que, todos os membros dispersos necessitam agir de uma mesma 

maneira, mesmo que ela não seja idêntica em todos os casos. Suas regras não são 

estáticas, mas dinâmicas e permitem a adaptabilidade necessária aos seus 

membros espalhados por várias partes do mundo. 

Além do “nosso modo de proceder”, outros preceitos constituem o ethos 

institucional da ordem, são eles: os votos de pobreza, castidade, de mobilidade e 

obediência; este último estendendo-se ao preceito de obediência direta ao Papa. 
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Também as missões dependiam desse voto de obediência para sua prosperidade, 

uma vez que os missionários, por mais distantes que estivessem do centro de 

controle, deveriam obedecer as ordens que chegavam através de seus superiores. 

As “Constituições” eram o documento orientador das ações dos missionários. 

Elaboradas a partir do princípio da casuística, sua função era nortear o processo de 

tomada de decisões racionais amparadas pelos preceitos de adaptação das normas 

e tolerância das violações. 

Mesmo com essa relativa liberdade de ação, os missionários deveriam 

atender à obrigatoriedade da escrita epistolar periódica. Através delas, o centro de 

poder da Ordem instalado em Roma, poderia acompanhar a atuação dos seus 

membros onde quer que estivessem estabelecidas suas missões e instruí-los, de 

forma mais rápida e menos custosa, sobre como atuar em determinadas situações. 

Era então, através das cartas, informes, crônicas e outros documentos 

escritos pelos padres dispersos que o centro da Ordem tomava conhecimento dos 

fatos e controlava o trabalho missionário; nestes escritos os padres deveriam 

informar sobre o estado das missões, as doações recebidas, as dificuldades 

materiais enfrentadas, os empecilhos naturais característicos de cada ambiente 

onde eram instaladas as reduções, a frequência das rebeliões indígenas, os 

progressos do projeto reducional e todos os demais assuntos que o missionário 

considerasse importantes para o bom andamento de seu trabalho.  

Mais do que simplesmente informar, a escrita jesuítica permitia à Ordem 

manter o nível mais elevado possível de coerência entre as ações dos missionários, 

sendo também o meio privilegiado de integração entre seus membros, “(...) a 

correspondência liga não apenas os membros dispersos à cabeça do corpo, mas 

também estabelece uma rede horizontal de relações”80. Ou seja, era através da 

comunicação epistolar que um missionário mantinha-se em ligado horizontalmente, 

com os demais padres dispersos, e verticalmente com seus superiores em Roma. 

Desse modo, todos os documentos escritos pelos jesuítas constituem-se em 

testemunhos da relação interna de poder entre o centro - Roma - e a periferia – 

missões. 
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O conteúdo destes documentos eram apologéticos e retóricos, pois 

necessitavam justificar o trabalho dos missionários entre os índios, garantindo 

assim, o apoio das monarquias europeias e das autoridades locais, o financiamento 

de seus projetos. Para atingir essa finalidade, era necessário que se descrevesse a 

experiência dos padres nas mais diversas realidades nas quais suas missões 

estavam instaladas e se registrasse os avanços da atividade missionária, uma vez 

que, o reconhecimento do trabalho dos jesuítas nas missões por aqueles que lhes 

prestavam ajuda financeira – os reis católicos europeus e o Papa – dependia 

diretamente da publicidade de seus feitos em territórios considerados exóticos, ou 

inóspitos81 (como era o caso de Maynas). 

Outra necessidade da Companhia de Jesus era garantir continuamente a 

entrada de novos membros interessados em dar continuidade ao trabalho 

missionário. Para isso também servia a publicidade dada aos escritos dos padres 

dispersos. 

Primeiramente, era preciso despertar a vocação missionária entre a juventude 

e o primeiro passo era convencê-los de que o trabalho missionário garantiria a 

salvação da alma no mundo dos vivos e no dos mortos; entendendo de fato esse 

trabalho como uma missão daquele que tem a convicção de sua religião é a 

verdadeira e todas as demais eram credos falsos e infundados. Assim, a vocação 

missionária era, sobretudo, uma missão de conversão de infiéis. 

Ademais, ao retratarem a experiência “real” vivida pelos padres dispersos em 

territórios inimagináveis, estas cartas, ao serem publicadas na Europa despertavam 

a curiosidade sobre as terras distantes e desconhecidas e encorajava novos padres 

a se apresentarem como voluntários para as missões.  

Outras ordens religiosas seguiram o exemplo da escrita epistolar jesuítica, 

primeiro por perceberem o aumento significativo do número de membros 

ingressantes na Companhia de Jesus e depois, “para edificar os fiéis nos países de 

origem e incentivá-los a se apresentar como voluntários para as missões 

ultramarinas”
82

; possibilitando a construção, assim como faziam os jesuítas, da 

memória dos feitos de seus membros. 
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Visando o cumprimento máximo dos objetivos da escrita epistolar jesuítica, 

foram elaboradas algumas normas para regulamentar os tipos de registros que os 

padres dispersos deveriam produzir, bem como sua periodicidade de escrita e envio 

aos superiores. Dessa forma, a escrita das cartas pelos missionários jesuítas deveria 

seguir dois modelos estabelecidos: as hijuelas e as cartas edificantes83.  

As hijuelas deveriam ser escritas semanalmente e eram endereçadas 

diretamente ao superior hierárquico do missionário, a circulação dessas cartas era 

restrita entre os da Companhia de Jesus; o conteúdo das hijuelas era variado, de um 

modo geral, o missionário informava seu superior sobre a localização das missões, o 

número de padres, as nomeações, falecimentos, dificuldades com a execução do 

projeto missionários, fracassos e sucessos alcançado nas missões e outros 

assuntos particulares.   

As cartas edificantes, como o nome demonstra, apresentavam apenas as 

virtudes e os sucessos do trabalho missionário, pois sua circulação era livre e sua 

leitura pública. O objetivo das cartas edificantes era promover a publicidade dos 

feitos “heroicos” dos missionários, despertar vocações e curiosidades, incentivar 

doações e financiamentos, enfim conquistar o apoio material ou espiritual daqueles 

que a lessem. Eram escritas pelo menos a cada quatro meses, de forma sistemática 

e abusando da retórica; segundo Boxer, “escritas para conseguir apoio e despertar 

interesse no trabalho missionário, as cartas geralmente dão a impressão de que as 

coisas iam melhor do que de fato acontecia”84. 

Partindo do pressuposto de que os documentos produzidos pelos 

missionários jesuítas não era resultado de sua livre iniciativa e nem representava a 

simples vontade de que suas experiências se tornassem públicas, mas ao contrário, 

eram determinados por um conjunto de regras impostas pela Companhia de Jesus, 

inferimos que a leitura dessa documentação não deve ser feita com superficialidade. 

Buscando uma comparação metodológica entre as fontes impressas e as 

manuscritas, ambas utilizadas nesse trabalho, ressaltamos que os relatos 

produzidos pelas autoridades americanas no contexto colonial não partiam de uma 
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escrita livre sobre suas experiências, mas deveriam responder a uma série de 

questões elaboradas previamente por autoridades superiores e de acordo com 

objetivos bem específicos.  

Carolina Depetris demonstra que o conteúdo desses questionários variou ao 

longo do tempo, pois eles seguiam o rumo das políticas coloniais; por exemplo, no 

século XVI, 50% do questionário era sobre assuntos geográficos, o que revela a 

preocupação metropolitana em conhecer e definir a topografia dos novos territórios, 

no século XVIII, os questionários davam mais importância para os temas 

administrativos, econômicos e do governo coerentes com o programa reformista dos 

monarcas Bourbons e com o problema de definição de fronteiras do império 

espanhol85. 

Através da leitura sistemática dessa documentação produzida durante o 

período colonial pelos diversos agentes da colonização espanhola em Maynas, 

procuramos apontar o contexto histórico em que foi produzida, as intenções e 

determinações de que escrevia, os anseios do público leitor – fosse ele restrito ou 

aberto – e, sobretudo nos interessa identificar o que ficou registrado nas entrelinhas 

dessa documentação. 
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Capítulo 3. “Nada es de los Portugueses”: os jesuítas em Maynas, as 

denúncias do avanço português e a consolidação da presença territorial 

missionária nas fronteiras do Marañón 

 

 Certamente foram os jesuítas os primeiros a denunciar o avanço português no 

Marañón espanhol, processo que se iniciou no século XVII e se estendeu por todo o 

século XVIII e início do XIX. Como já no capítulo anterior, as autoridades coloniais 

esperavam que os padres das missões jesuíticas de Maynas cumprissem 

triplamente as funções de povoadores, evangelizadores e defensores das fronteiras. 

Porém a área era muito extensa para um número tão diminuto de missionários; na 

documentação colonial não foram poucas as vezes em que se solicitava à coroa 

espanhola o envio de mais homens para o trabalho missionário em Maynas. 

 

El Rey: Porquanto Juan Francisco de Castañeda de la Compañia de Jesus 
Procurador General de Indias represento, que asi por la falta de sugetos 
que se hallava la Provincia de Quito para las misiones que estan a cargo de 
su Religion, en el Rio Marañon. Como por averse recuperado mas de 
quatrocientas leguas de terreno, y los Pueblos que en las Riveras de dicho 
Rio Marañon ocuparon Portugueses, se concedió el año de mil setecientos 
y quince, el que pudiese embiar a dicha Provincia de Quito, veinte sugetos 
Religiosos, y los Coadjutores correspondientes para que se destinasen en 
dichas Misiones del Marañon (...).suplicando que respecto de esto, y de 
hallarse al presente dicha Provincia y misiones de Quito, no solo con la 
misma, sino con la maior falta de sugetos, se le concedese lizencia para 
embiar catorce misioneros y dos coadjutores, (...).
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 Como vimos nesse trecho escrito pelo Procurador das Missões em 1721, as 

missões de Maynas apresentavam um número reduzido de missionários em 

atividade, justamente em um momento em que estariam reconquistando parte do 

território invadido pelos portugueses. A verdade é que as incursões portuguesas 

sempre ocorreram no espaço ocupado pelas Missões de Maynas e elas foram 

arduamente denunciadas pelos missionários que, dentro do que lhes era possível, 

procuraram evitar que as missões sofressem grandes prejuízos e perdas de 

território. Assim, aqueles missionários jesuítas, muito mais do que evangelizadores 

dos índios, cumpriram um papel fundamental na manutenção das fronteiras no 

Marañón.  
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 Portanto, durante os 130 anos de permanência dos jesuítas em Maynas, 

foram eles os principais sujeitos representantes da ocupação espanhola no Marañón 

através da aplicação de uma política de defesa das fronteiras a partir da 

consolidação da presença territorial missionária.  

 Certamente não podemos dizer que os jesuítas empreenderam a defesa 

militar das fronteiras, uma vez que não eram soldados e nem possuíam tropas à sua 

disposição. Entretanto, suas estratégias foram além da ocupação militar. O projeto 

jesuítico desenhado para as Missões de Maynas definia um conjunto de ações 

articuladas que permitiam ao missionário a construção de um pueblo, sua 

manutenção e o reconhecimento dele como sendo jesuítico e espanhol. 

 A aplicação desse modelo seria impossível sem a participação dos grupos 

indígenas da região, pois estes compunham a imensa maioria da população. Desse 

modo, o estabelecimento de uma relação de amizade com determinado grupo 

indígena constituía fator essencial para o êxito do projeto. Uma vez estabelecida a 

aliança com os índios, o missionário podia iniciar a próxima fase, construindo 

fisicamente o pueblo e utilizando-se na língua espanhola para atribuir-lhe um nome 

cristão e indígena (por exemplo, San Joaquin de Omaguas); dessa forma, o nome 

representava essa triplamente o país conquistador (pela utilização do idioma), a 

religião imposta e o grupo indígena submetido.  Em seguida, ao grupo assentado lhe 

era imposta uma disciplina cristã, um conjunto de regras sociais, políticas e 

religiosas que passariam a caracterizar o novo modo de viver do índio no pueblo 

como um cristão e vassalo do rei. Por fim, este e outros pueblos formados através 

da aplicação desse modelo, estariam subordinados a uma nomeação mais ampla, 

que os abarcava a todos: Missões de Maynas. Dessa forma, as Missões de Maynas, 

principalmente frente ao estrangeiro português que ameaçava suas fronteiras, era 

um espaço marcadamente espanhol e missionário, ou seja, onde houvesse pueblos 

indígenas com nome espanhol e cristão, lá seria Maynas e Maynas pertencia à 

Espanha. 

 Defendemos que, os processos descritos acima configuram a consolidação 

do que chamamos de presença territorial missionária. E afirmamos que essa 

presença constituiu-se na política de ocupação das fronteiras de Maynas, posta em 

prática pelos jesuítas entre os anos de 1638 e 1767.  
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Sendo assim, toda documentação produzida pelos jesuítas de Maynas é de 

fundamental importância para a compreensão dos processos de consolidação da 

presença territorial missionária jesuítica naquelas terras e da emergência do projeto 

missionário como modelo de ocupação espanhola das fronteiras do Marañón. 

Analisaremos a produção escrita de alguns dos jesuítas que passaram por Maynas 

para a compreensão dos processos indicados acima. 

 

3.1. Cristóbal de Acuña: as primeiras denúncias da presença portuguesa 

no Marañón 

 

 Cristóbal de Acuña, filho de família nobre e influente, nasceu em Burgos, 

Espanha, no ano de 1597. Ingressou na Companhia de Jesus, em 1612, e tão logo 

recebeu as ordens sacras foi enviado para a América. Foi professor de Teologia 

moral no Colégio de Cuenca (Quito) e mais tarde reitor daquele estabelecimento, 

também participou do trabalho em missões no Chile e no Peru, e exerceu a função 

de censor de livros como Qualificador do Santo Ofício durante sua estadia na 

Espanha. 

Em 24 de janeiro de 1639, a Audiência de Quito expediu uma autorização do 

rei Felipe IV para a realização da viagem dos jesuítas Cristóbal de Acuña e Andrés 

de Artieda. O objetivo dessa empresa era que os padres acompanhassem o retorno 

dos portugueses que, liderados pelo Capitão Pedro Teixeira87, haviam saído de 

Belém e chegado a Quito subindo o rio Amazonas. 

 No período compreendido entre os anos de 1580 e 1640 havia a união política 

das coroas ibéricas que se deu como uma consequência da crise de sucessão de 

Portugal iniciada ainda em 1578 com a morte de D. Sebastião na batalha de 

Alcácer-Quibir; esse processo político caracterizou-se pela uma união dinástica 

entre as coroas de Portugal e Espanha, bem como de suas respetivas possessões 

coloniais, sob o controle da monarquia espanhola durante a dinastia Habsburgo, 

cujos reis foram Filipe II, Filipe III e Filipe IV. 
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 O início desse processo político deu-se num momento de aparente 

hegemonia internacional dos países ibéricos; portanto, mais do que o simples 

resultado de uma sucessão monárquica, a União das Coroas, pelo contexto ibérico 

de pioneirismo nas conquistas marítimas, colaborou para a defesa dos interesses 

comuns de Espanha e Portugal, permitindo uma relativa situação de 

complementaridade entre ambos os impérios coloniais, situação que já se 

vislumbrava desde o início do século XV: 

 

A Espanha de Carlos V era a grande provedora monetária da Europa, 
devido à produção do Peru e do México, e também das minas de prata e de 
cobre de seus domínios na Hungria, na Boêmia e na Silésia. Os 
portugueses precisavam de prata e ouro para seus negócios com as Índias. 
Eram facilmente encontrados nos mercados coloniais espanhóis 
contrabandeando especiarias e outros gêneros, em troca dos metais 
cobiçados.

88
 

 

Há ainda que se considerar que, naquele momento particular, ambos os 

reinos se autoproclamavam como os escolhidos de Deus para a missão de 

evangelização das terras dos pagãos e dos infiéis, postura legitimada pelo poder 

papal que hes garantia a exclusividade de domínio sobre as terras no ultramar. 

Apesar dessas aproximações nos setores político e religioso, no campo 

econômico, portugueses e espanhóis sempre agiram como concorrentes, disputando 

mercados e principalmente a posse de territórios no ultramar. A realização de 

viagens de descobrimento tinha a dupla função de promover o reconhecimento de 

territórios e tomar posse deles em nome de suas respectivas coroas. Como as 

coroas ibéricas estavam politicamente unidas, a realização dessas viagens trouxe 

consequências desastrosas para a delimitação das fronteiras entre ambos os 

impérios coloniais que se consolidaram após a separação dinástica. 

O ocaso da União Ibérica se deu em 1640, quando uma revolta encabeçada 

pela elite portuguesa colocou fim ao período de unificação das coroas após a 

aclamação de D. João IV, duque de Bragança, como rei de Portugal. Os rebeldes 

contavam com o auxílio da França, principal interessada pelo enfraquecimento da 

Espanha. Apesar da guerra entre os países ibéricos ter sido constante, ela não foi 
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tão intensa, foram vários os momentos de relativa paz nas fronteiras; as lutas pela 

independência lusitana só tiveram um fim definitivo em 168889. 

 Em 1636, os franciscanos Frei Domingo de Brieva e Frei Andrés de Toledo, 

liderados pelo capitão Juan de Palácios e contando com seis soldados e poucos 

índios, saíram de Quito com o objetivo de explorar as áreas de floresta e catequizar 

os habitantes daquelas regiões, porém os membros da expedição não foram bem 

recebidos nas terras indígenas. Após alguns meses de viagem, o capitão foi atacado 

e morto; os dois frades e os seis soldados escaparam, desviando o caminho, 

deixaram-se levar rio abaixo, primeiramente pelas águas do rio Napo, depois pelo rio 

Amazonas. Passaram-se três meses de infortúnios, até que os oito sobreviventes 

enfim chegaram ao Forte de Gurupá, onde foram recebidos pelos portugueses do 

Pará e enviados a Belém. 

 O então governador interino do Maranhão e Grão Pará, Jácome Raimundo de 

Noronha, consciente da tensão latente entre Espanha e Portugal, percebeu a 

necessidade de organizar uma expedição portuguesa, com a desculpa de assegurar 

o bom retorno de Brieva e de Toledo a Quito, mas que realmente tivesse como 

objetivos promover o reconhecimento da região e delimitar uma fronteira entre o 

Vice-Reino do Peru e o Maranhão e Grão Pará. 

 O capitão eleito pelo governador interino para comandar a expedição foi 

Pedro Teixeira que tinha claras instruções de realizar o reconhecimento dos rios da 

bacia amazônica de Belém a Quito, de verificar os melhores lugares para uma 

posterior oportunidade de fundar vilas e fortificações e de manter um bom 

relacionamento com os grupos indígenas para garantir futuros aliados, além de uma 

instrução secreta de fundar uma povoação fronteiriça durante seu retorno. 

 Pedro de Teixeira deixou Belém aos 28 dias do mês de outubros de 1637, 

levando consigo, em números aproximados, setenta soldados, mil e duzentos índios 

e quarenta canoas. Após um ano de viagem, a expedição chegou em Quito, onde 

foram recepcionados pelo presidente da Real Audiência, Alonso Perez de Salazar 

que, depois de consultar o Vice-rei do Peru, Luis Gerónimo Fernández de Cabrera y 
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Bobadilla, o Conde de Chinchón, organizou uma expedição de retorno para que 

Pedro Teixeira deixasse aquelas terras o mais rápido possível; conforme instruções 

contidas na carta enviada pelo Vice-rei peruano ao presidente da Audiência de Quito 

em 10 de novembro de 1638, 

 

(...) que o Capitão-Mor Pedro Teixeira e toda sua gente deveriam voltar em 
seguida, pelo mesmo caminho, até a cidade do Pará, devendo ser-lhes 
fornecido todo o necessário a essa viagem, dada a falta que sem dúvida 
fariam tão bons capitães e soldados naquelas fronteiras, de ordinário tão 
infestadas pelo inimigo holandês. Outrossim, pedia que, se fosse possível, 
fossem dispostas as coisas de modo que duas pessoas os acompanhassem 
para, em nome da Coroa Castelhana, darem fé de todo o descoberto e tudo 
mais que na viagem de volta se fosse descobrindo.
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 Juan Vásquez de Acuña - homem rico e influente junto ao Vice-rei do Peru, 

exercia a função de corregedor real em Quito -, manifestou seu desejo por 

acompanhar o retorno da expedição de Teixeira, oferecendo-se inclusive para 

custear todos os gastos da viagem. No entanto, sua oferta foi recusada em 

detrimento da indicação de seu irmão, o padre Cristóbal de Acuña, que também 

demonstrava interesse em participar de tal empreitada. 

 Ao padre Acuña foi dada a ordem de acompanhar o retorno de Teixeira – 

juntamente com o padre Artieda, professor de Teologia no Colégio de Quito – na 

qualidade de testemunhas oculares, cabendo-lhes a função de relatar 

detalhadamente - conforme o mesmo zelo na escrita exigido pela Companhia de 

Jesus -, todas as informações coletadas ao longo do trajeto.  

Porém esse não seria um relato comum, endereçado ao público europeu em 

geral; a descrição dessa viagem seria enviada ao Conselho de Índias para que este 

pudesse informar ao rei do que ocorria nas fronteiras de seus domínios. Portanto, a 

escrita de tal documento deveria ser criteriosa e bem fundamentada, caso viesse a 

influenciar, ou mesmo determinar, a formulação de estratégias militares de defesa 

da região; disso, o Padre Cristóbal de Acuña tinha inteira consciência e assim 

descreveu o fim de sua viagem e como ele e o Padre Artieda desempenharam sua 

função: 
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Ali aportaram no dia doze de dezembro do mesmo ano, depois de terem 
palmilhado as altas montanhas que, com a seiva de seus veios, alimentam 
e dão o primeiro sustento a esse grande rio, e navegado por suas águas até 
onde, alargando-se em oitenta e quatro léguas de embocadura, ele paga 
caudaloso tributo ao mar oceano; depois de terem anotado, com especial 
cuidado, tudo o que nele há digno de advertência; depois de terem marcado 
seu nível, assinalado pelos seus nomes os rios que nele deságuam, 
identificado as nações que vivem em suas margens, comprovado sua 
fertilidade, experimentado os alimentos ali existentes, sentido o seu clima, 
entrado em contato com os nativos e, finalmente, depois de não terem 
deixado sem averiguação nada que nele se contivesse e de que não 
pudessem ser testemunhas de vista.

91
 

 

Apenas a título de comentário, vale dizer que, nos relatos dos viajantes dos 

séculos XVI e XVII, o ver e o ouvir constituíam-se como instrumentos metodológicos 

de garantia de credibilidade ao descrito pela testemunha. A experiência pessoal 

ganhou status científico neste período, fazendo com que o conhecimento anterior – 

sobretudo o medieval, pautado nas “verdades sagradas” da religião católica – 

ficasse cada vez menos operante – e permitindo a valorização do conhecimento 

empírico, entendido naquele momento, como o procedimento metodológico. 

Aos 16 de fevereiro de 1639, partiram de Quito o capitão Pedro Teixeira, seus 

homens e os dois jesuítas espanhóis. No regresso, estando na área de confluência 

entre os rios Napo e Aguarico e reencontrando parte de seus homens que ali haviam 

permanecido acampados, Teixeira, com toda a teatralidade que a circunstância 

exigia, fundou uma povoação - que denominou Franciscana - para a coroa 

portuguesa, em nome do rei Filipe IV. Temos aí o princípio do problema de limites 

que opôs Espanha e Portugal durante a segunda metade do século XVII e todo o 

século XVIII. 

  A viagem de Acuña se estendeu por 10 meses, sendo que a chegada ao Pará 

se deu em 12 de dezembro de 1639. Como forma de reconhecimento pelos seus 

feitos, o capitão Pedro Teixeira foi recompensado pelo Governador Bento Maciel 

Parente com trezentos casais de índios – provavelmente capturados durante a 

expedição – e uma aldeia, além de ser agraciado com o cargo de capitão-mor da 

Capitania do Grão-Pará, o qual ocupou até sua morte em 4 de junho de 1641, antes 
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mesmo de receber a notícia da restauração portuguesa e aclamação de D. João IV 

como rei. 

Com a restauração portuguesa, a monarquia espanhola preocupava-se, 

sobretudo, com a disposição dos portugueses em ampliar seus domínios coloniais 

no Marañón já que, durante o período de união das coroas, as fronteiras 

estabelecidas no Tratado de Tordesilhas haviam ficado mais fluidas. Com a invasão 

e ocupação holandesa na região costeira no Nordeste do Brasil, os colonos 

portugueses tiveram que reorientar a fundação de novos núcleos coloniais em 

direção ao interior, promovendo assim a penetração no sentido leste-oeste. E como 

afirmou o próprio Acuña logo na primeira página de seu relato, a região possuía uma 

importância primordial para o império espanhol nas Américas: 

 

(...) não apenas pelas suas riquezas, das quais sempre se suspeitou, nem 
pela numerosa gente que vivia em suas margens, nem pela fertilidade das 
terras e amenidade do clima, mas sobretudo por se entender, com não 
pouco fundamento, ser ele a via única, como que a rua principal que, 
correndo pelo centro do Peru, o sustentava por todas as vertentes que ao 
mar do Norte tributam suas alterosas cordilheiras.
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 De fato aquela era uma via de penetração para importantes núcleos coloniais 

em Quito e no Peru a partir do norte da América do Sul, e ambos se constituíam em 

portas de acesso ao Pacífico; portanto, mais do que qualquer preocupação jurídica 

com a linha demarcatória entre os domínios espanhóis e portugueses, Filipe IV 

necessitava garantir sua soberania em pontos estratégicos de seu império colonial; e 

o Marañón era um deles. Soma-se a isso o fato de que, durante o período da união 

das coroas, os portugueses empreenderam um considerável avanço nos territórios 

situados ao sul da América, visando à bacia platina. Assim como a bacia amazônica, 

a bacia platina representava um ponto estratégico do império colonial espanhol na 

América, uma vez que permitia o acesso às minas de prata de Potosí. Dessa 

maneira, o avanço português ameaçava a soberania espanhola em duas frentes na 

América: ao norte, pela bacia amazônica e ao sul, pela bacia platina; em caso de 

invasões e perdas de territórios, ambas representariam grandes prejuízos ao 

Tesouro espanhol. 
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Após o fim da expedição, Acuña permaneceu em Belém até março de 1640, 

quando então retornou a Madri93 levando informações preciosas sobre o Marañón. 

Além de seu relato intitulado “Nuevo descubrimiento del Gran río de las Amazonas” 

que continha as informações sobre a viagem de retorno da expedição de Pedro 

Teixeira, Acuña também entregou ao Conselho de Índias um “Memorial” contendo 

informações acerca das possíveis pretensões de Portugal sobre os territórios 

espanhóis no Marañón.  

 Analisaremos agora o “Nuevo descubrimiento del Gran río de las Amazonas”, 

relato produzido por Acuña durante sua viagem, mas que somente foi publicado em 

1641. Dividido em 83 capítulos que contém informações históricas sobre as 

primeiras viagens realizadas pela bacia amazônica e informações detalhadas – 

como destacado anteriormente – de toda a viagem da qual foi integrante. 

Com relação aos relatos das primeiras viagens, Acuña enumerou a de 

Francisco de Orellana realizada em 1540; de Pedro de Ursua, morto durante a 

expedição por Lope de Aguirre em 1570; uma de 1621 ordenada pelo rei Filipe VI ao 

governador de Quijos Vicente de los Reyes Villalobos que não a executou por ter de 

deixar o cargo que ocupava; de Bento Maciel Parente em 1626 que também não se 

efetivou, pois Maciel foi chamado a combater os holandeses em Pernambuco; outra 

ordenada por Filipe IV e incumbida a Francisco Coelho de Carvalho que também 

não se realizou; a de 1636 dos franciscanos Frei Domingo de Brieva e Frei Andrés 

de Toledo, liderados pelo capitão Juan de Palácios e que, como vimos, está na 

origem da expedição de Teixeira e a própria de Pedro Teixeira de 1637, até seu 

retorno a Belém, viagem relatada por Acuña, que foi testemunha ocular dos fatos: 

 

Como tal, pois, e como pessoas a quem tantas obrigações levam a ser 
rigorosas no que nos foi incumbido, peço aos que esta relação lerem que 
me dêem o devido crédito, porquanto sou uma dessas pessoas, e, em nome 
e por acordo comum, tomei da pena para escrevê-la.
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Após a configuração desse aporte histórico, Acuña iniciou sua descrição do 

rio das Amazonas, que seria o “maior e mais célebre do orbe”95, em comparação 
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com outros grandes rios como o Ganges e o Nilo. Em sua obra, vemos o reflexo de 

Acuña como homem de seu tempo, portanto influenciado pelos relatos maravilhosos, 

assunto que já abordamos no primeiro capítulo.  

Sobre o rio das Amazonas, disse que “Para vencê-los em felicidade, só lhe 

falta ter sua origem no Paraíso”96 e “inúmeros rios deságuam no das Amazonas, que 

também possui areias de ouro e banha terras que guardam em si infinitas 

riquezas”97, entre outros termos que fazem do maravilhoso um componente 

intrínseco dos relatos de viagem. Outros temas exaltados por Acuña em sua 

descrição são a fertilidade do solo, a abundância de peixes para pesca e animais 

para caça, a beleza da natureza e a habilidade e inteligência de seus habitantes.  

Em seu “Nuevo Descubrimiento”, faz uma descrição detalhada das 

características do rio Amazonas - como seu nascimento, largura, profundidade - das 

bebidas ingeridas pelos índios, dos peixes - dando destaque para o peixe-boi -, das 

tartarugas e de como são conservadas e consumidas pelos povos nativos, das 

formas de pescar, dos animais silvestres e dos pássaros os quais caçam e se 

alimentam os índios, do clima, das plantas medicinais, das madeiras e materiais 

para construção de navios - cordas, piche, breu, óleo, estopa, algodão -, do cacau, 

do tabaco, da cana-de-açúcar - sendo que estes quatro últimos (madeiras, cacau, 

tabaco e cana-de-açúcar) foram destacados por Acuña pelo retorno econômico que 

sua exploração propiciaria aos cofres reais, além do jesuíta ressaltar que os 

indígenas comporiam a mão-de-obra utilizada na produção desses gêneros e de 

outros produtos que também poderiam gerar lucros, como o algodão, o urucum, o 

açafrão, a canafístula, a salsaparrilha, os óleos, as gomas, as resinas e a pita; sobre 

a existência de minas de ouro e prata, cabe aqui um espaço para uma análise mais 

minuciosa. 

Em primeiro lugar, ressaltamos que o fator econômico era o grande motivador 

para a realização de viagens de descobrimento, como aquela que Acuña fazia parte, 

portanto, a evidência de que ali houvesse ouro e prata seria fundamental para 

despertar o interesse pela região: 
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Acho, se meu juízo não me engana, que serão em maior número e mais 
ricas que todas as do Peru, embora entre elas estejam as do afamado Cerro 
de Potosí. E tal não digo à toa e sem fundamento, levado apenas, (...), pelo 
entusiasmo que mostro ao enaltecer este rio, mas sim baseado na razão e 
na experiência. Esta eu tenho baseada no ouro que encontramos com 
alguns índios deste rio e nas notícias que me deram de suas minas; e 
aquela me obriga a formar este juízo.
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 Embora comprometido com a verdade dos fatos, o trecho acima demonstra 

que o jesuíta foi influenciado pelo imaginário maravilhoso da existência de riquezas 

incalculáveis, presente em todos os relatos dos viajantes que passaram por aquela 

região antes dele. Como podemos observar a recorrência do tema: 

 

Ademais, se o lago Dourado tem o ouro que a opinião geral lhe atribui; se 
as Amazonas, como atestam muitos, vivem entre as maiores riquezas do 
planeta; se os Tocantins são celebrizados pelos franceses por causa de 
suas pedras preciosas e a abundância de seu ouro; se os Omáguas, devido 
aos seus haveres, alvoroçaram o Peru a ponto de seu vice-rei nomear 
Pedro de Ursua para, com um grande exército, ir em busca dessas 
riquezas, é porque, em suma, tudo se encerra neste grande rio (...).
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Esse trecho é uma prova de que, mesmo de forma um tanto idealizada, o 

padre reconhecia que, além das riquezas, a região tinha um posicionamento 

estratégico dentro do Império colonial americano: “Se este rio é, pois, a via principal 

e o caminho mais importante por onde se chega às maiores riquezas do Peru, bem 

posso afirmar que ele é também o principal dono de todas.”100  

  Na continuação de seu relato, Acuña determinou as medidas do Rio das 

Amazonas que possuiria aproximadamente 4 mil léguas de extensão, 400 léguas de 

largura no ponto mais estreito e 1356 léguas de largura no ponto mais largo. 

 Em seguida, passou para a descrição das diferentes “nações” que habitam as 

margens do rio que, segundo Acuña, estariam todas vastamente povoadas de 

bárbaros que viviam num estado de guerras constantes uns contra os outros, mas 

não contra os espanhóis “fato que se observou durante toda a viagem, na qual 

nenhum bárbaro se atreveu a usar contra nós outra defesa senão a de que se valem 

os covardes prevenidos, a fuga”101. Em toda extensão se falaria mais de 150 línguas 

diferentes. Ainda sobre os índios, descreveu suas armas, o comércio praticado entre 
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os grupos nativos e os produtos que trocavam, as ferramentas que usavam para a 

construção de casas, canoas e outras coisas, os rituais que realizavam e os deuses 

que adoravam.  

 Neste ponto do relato de Acuña, o jesuíta desferiu uma severa crítica aos 

portugueses e a maneira como executavam o projeto de conquista espiritual dos 

índios. Ao narrar a história de um índio que lhes pediu que deixassem com ele o seu 

deus, Acuña disse que “Não faltou quem o satisfizesse, deixando arvorado em sua 

aldeia o estandarte da Cruz, como os portugueses costumam fazer com os gentios, 

não com tanto zelo quanto a ação em si poderia parecer”102. Ou seja, Acuña acusou 

os portugueses de não executarem com o cuidado necessário o trabalho de 

conversão dos povos indígenas. Assim Acuña prosseguiu com sua crítica aos 

portugueses, tratando agora da escravização do índio: 

 

O oferecimento do santo Madeiro da Cruz com a capa, erguido no alto, bem 
visível, era para disfarçar as maiores injustiças deles, como a permanente 
escravização dos índios, pobrezinhos, os quais levavam como cordeiros 
mansos, em rebanho, até suas propriedades, para vender alguns deles e 
servir-se dos demais com o maior rigor.
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 Como visto anteriormente, a defesa da liberdade dos índios era um dos 

pressupostos básicos defendidos pelos membros da Companhia de Jesus, dessa 

forma, Acuña viu com maus olhos o projeto de colonização português fundamentado 

na escravização dos nativos; não que os espanhóis não usassem formas de trabalho 

forçado, porém naquele contexto, o português representava um dos principais 

inimigos dos espanhóis, usurpador de suas terras e de seus índios, ideia que 

justificaria a carga negativa que o padre usou em sua crítica.  

 Seguindo o relato de sua viagem, o padre continuou com as descrições da 

cultura indígena, tratando do poder que os “feiticeiros” exerciam sobre os índios. 

Prosseguiu com uma descrição das entradas dos rios, dos portos, das 

características dos caminhos que percorriam - e dos que tomava conhecimento, 

através do relato de um informante indígena - e da identificação dos grupos 

indígenas.  
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  Acuña descreveu brevemente os quatro caminhos que permitiam o acesso ao 

rio das Amazonas. O primeiro por Mocoa e Popayán, através da navegação pelo rio 

Caquetá; o segundo por Quijos, através do rio da Coca, o terceiro por Macas, 

através do rio Curaray e finalmente o quarto caminho por Maynas “terras banhadas 

por um dos rios mais caudalosos, o qual deságua no das Amazonas com o nome de 

Marañón”104.  

Cabe a lembrança de que essa Relação da viagem de Acuña foi publicada na 

Europa em 1641, portanto apenas três anos após a fundação das Missões de 

Maynas. Apesar de Maynas ainda representar um espaço selvagem na descrição do 

padre Acuña, não faltaram alusões ao bom trabalho que os missionários estariam 

realizando entre os índios da região. 

Não devemos esquecer que, de um modo geral, Acuña queria chamar a 

atenção das autoridades madrilenhas para a necessidade de promover a ocupação 

das áreas de fronteira que estavam em uma situação de perigo iminente diante do 

avanço português. Através dos relatos de riquezas incontáveis em ouro e prata, 

habitantes mansos e pacíficos, rentabilidade dos recursos naturais, Acuña pretendia 

estimular a implantação, por parte da monarquia espanhola, de um projeto de 

ocupação do território e defesa das fronteiras. 

Podemos usar como exemplo disso, a descrição feita pelo padre de um local 

situado três graus abaixo da linha equinocial, que possuía clima frio durante três 

meses do ano – junho, julho e agosto. Sobre aquela região, ele ressaltava que 

“sendo assim, não há dúvida de que neste lugar se dará muito bom trigo, bem como 

todos os demais grãos e frutos produzidos na região de Quito”105. Ou seja, há uma 

proposta de aproveitamento econômico para aquelas terras. 

Outro exemplo é a descrição de uma província onde os portugueses teriam 

encontrado ouro, situada a 28 léguas abaixo do rio Juruá, terra de barrancas muito 

altas, habitada pelos índios Curuziraris. Esse grupo possuiria um sistema organizado 

de governo político e habilidades para a produção de objetos de cerâmica, como 

panelas, potes e vasilhas, destinados ao comércio com outros grupos indígenas. 

Durante a viagem de ida a Quito, os portugueses teriam nomeado a primeira aldeia 
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dos Curuziaris de “aldeia do Ouro” pelo fato de ali terem encontrado pequenas 

barras de ouro que os índios usavam penduradas no nariz e nas orelhas. Esses 

índios Curuziraris extrairiam seu ouro de uma mina, por onde se chegava pelo rio 

Japurá.  

Ao tomar conhecimento desse fato, Acuña propôs que a expedição fosse até 

o local da mina indicada pelos índios, mas tendo em vista a dificuldade do acesso a 

ela, desistiu da ideia. Isso significava que o padre, de fato, não viu nem ouro e nem 

mina dos índios Curuziaris, apenas ouvir dizer que existiam. O mesmo ocorreu 

quando narrou a existência do lago Dourado, de uma nação de gigantes de 16 

palmos de altura e de outros lugares míticos e seres fabulosos;  embora não tenha 

visto nada disso, atestou sua existência pelo que ouviu de seus informantes. 

Não podemos afirmar que o “Nuevo Descubrimiento” de Acuña, com seus 

relatos “maravilhosos”, revelava em si a existência de um projeto colonial para o 

Marañón espanhol, isso seria um exagero. Porém, é certo que o jesuíta reconheceu 

que a região se localizava num ponto estratégico do império colonial espanhol na 

América; identificou também que a apropriação daqueles territórios por parte de uma 

ou outra monarquia ibérica dependeria de qual delas conseguisse consolidar sua 

soberania na região. Acuña percebeu que, nesse ponto, os espanhóis estavam em 

desvantagem.  

Desvantagem que poderia ser superada caso a coroa espanhola desse 

ouvidos aos alertas proferidos por Acuña e verificasse a possibilidade real de 

executar algumas de suas propostas, como é o caso descrito abaixo, sobre a 

construção de uma fortaleza no rio Negro: 

 

Existem em sua foz bons lugares para fortalezas e muita pedra para erguê-
las, com que se poderá impedir a entrada do inimigo, se este quiser por 
suas águas chegar ao rio principal. Não obstante, parece-me que não é 
nesse lugar, mas sim muitas léguas adentro, no braço que desemboca no 
grande rio, como já disse, que se deve concentrar toda a defesa, com o que 
ficaria de todo fechada a passagem ao inimigo para todo este novo mundo, 
coisa que ele, cobiçoso, certamente há de tentar em qualquer ocasião.
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Tal proposta de Acuña tinha total fundamento. O rio Negro se situava em uma 

região de fronteira, e cuja posse era reivindicada por ambas as monarquias. Durante 
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todo o século XVIII, essa região permanecerá em litígio, provocando graves 

desentendimentos entre os respectivos representantes de Espanha e Portugal; 

nesses conflitos, a proposta feita pelo padre Acuña de construir a tal fortaleza foi 

invocada incessantemente, como a solução que garantiria a posse espanhola da 

região e evitaria a internação dos portugueses por aquelas partes. Como a proposta 

de Acuña jamais foi executada pelos espanhóis, os conflitos com os portugueses na 

região do rio Negro foram constantes (como veremos ao longo desta tese), ou seja, 

Acuña não apenas advertiu o rei sobre o perigo, como também propôs uma maneira 

de evitá-lo, embora não tenha recebido das autoridades coloniais a atenção 

merecida. 

Ainda criticando os portugueses, o padre relatou que, estando já a expedição 

na desembocadura do Rio Negro, queriam os soldados portugueses compensar as 

perdas sofridas estendendo a viagem com a finalidade de capturar indígenas para 

levá-los como escravos ao Pará. Pedro Teixeira parecia inclinado a satisfazer os 

desejos de seus homens, quem os detiveram foi o próprio padre, acelerando a 

marcha da expedição. Conforme seu relato, Acuña apresentou um requerimento à 

Teixeira que começava da seguinte forma: 

 

Nós, os padres Cristóbal de Acuña e Andrés de Artieda, religiosos da 
Companhia de Jesus, pessoas a quem nosso Rei e Senhor, através de uma 
Real Provisão, despachada por sua Real Audiência da cidade de São 
Francisco de Quito, nos reinos do Peru, aos vinte e quatro dias do mês de 
janeiro do presente ano de mil seiscentos e trinta e nove, manda e 
encarrega que, tendo vindo em companhia desta armada portuguesa por 
todo este grande rio das Amazonas, recentemente descoberto, obtenhamos 
notícia suficiente, e a mais clara possível, sobre as nações que nele 
habitam, dos rios que a ele se juntam e de tudo o mais necessário para que 
o Real Conselho das Índias tome pleno conhecimento desta empresa; e 
que, tendo-o feito assim, com a maior brevidade viável, passássemos à 
Espanha, para de tudo dar conta a Sua Majestade, sem que ninguém nos 
impeça executar tudo o que foi referido, conforme mais detalhadamente 
constará da dita Real Provisão, que em nosso poder se encontra e, se 
necessário, estamos dispostos a mostrá-la a todos, como já o fizemos em 
relação a alguns dos principais chefes deste exército.
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Certamente o padre Acuña teve duas motivações para redigir tal 

requerimento. Em primeiro lugar, fora movido pela obediência ao preceito caro aos 

jesuítas de defesa da liberdade dos índios. Em segundo lugar, pelo temor de que os 
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soldados portugueses adentrassem territórios pertencentes aos domínios espanhóis 

e realizassem reconhecimentos que pudessem, futuramente, causar prejuízos à 

coroa castelhana. 

Na continuação de seu requerimento, Acuña explicou ao capitão português 

que o mínimo atraso da expedição seria extremamente prejudicial aos interesses 

reais, pelas seguintes razões: retardariam a construção da fortaleza, permitindo, 

assim a entrada dos inimigos; os capitães e soldados membros da expedição 

estariam fazendo falta no Pará; havia notícias de que as nações do rio Negro eram 

muito belicosas, o que causaria muitas perdas mais, além da fuga de índios aliados 

e, o mais importante, era que a escravização feria os preceitos cristãos e as leis do 

reino. Dessa maneira, a viagem prosseguiu imediatamente após a entrega do 

requerimento ao capitão Pedro Teixeira. 

Nas imediações do rio Madeira, Acuña recebeu dos Tupinambá informações 

sobre uma tribo de mulheres guerreiras, autônomas e independentes de autoridades 

masculinas. Novamente destacamos a influência dos relatos maravilhosos que 

compunham o imaginário do padre, que apesar de não tê-las visto, procurou garantir 

a credibilidade de seu relato afirmando:  

 

(...) que não há coisa mais corriqueira e por todos sabida do que dizer que 
nela habitam essas mulheres, pois são dados tão particulares, e todos 
coincidentes, que não é crível possa uma mentira ter-se difundido em tantas 
línguas, e em tantas nações, com tantas cores de verdade.
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 Após terminar suas menções às Amazonas, Acuña deu prosseguimento à 

descrição dos rios, apontando novamente um bom lugar para a construção de 

fortalezas, vinte e quatro léguas abaixo da desembocadura do rio Amazonas, região 

onde o rio fica mais estreito: 

 

O lugar é apropriado para a construção, em uma e outra margem, de duas 
fortalezas, que não apenas impeçam a passagem do inimigo, se tentar fazê-
lo pelo lado do mar, como também sirvam de aduana, onde se registre tudo 
que, vindo do Peru, terá forçosamente que passar pelo rio das Amazonas 
quando estiver povoado.
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 Mais uma vez Acuña alertou sobre a possibilidade de um avanço inimigo por 

mar - ora, quem poderia percorrer tal caminho eram somente os portugueses que 

possuíam a saída para o mar pelo rio Amazonas - além de demonstrar sua 

preocupação com o comércio ilegal que poderia se realizar naquelas partes. 

Novamente Acuña propôs a mesma medida – a construção de fortalezas – que 

garantiria a posse do território e impediria maiores prejuízos aos cofres castelhanos, 

caso fosse colocada em prática, o que, de fato, não aconteceu. 

 Assim foi terminando seu relato, descrevendo a cidade do Pará e destacando 

a importância do rio Amazonas dentro no universo colonial: 

 

Este é, em suma, o novo descobrimento deste grande rio que, encerrando 
em si grandes tesouros, a ninguém exclui; pelo contrário, a todos 
liberalmente convida a que deles se aproveitem. Ao pobre dá sustento; ao 
trabalhador, satisfação por seu trabalho; ao mercador, negócios; ao 
soldado, ocasiões para mostrar seu valor; ao rico, maiores riquezas; ao 
nobre, honrarias; ao poderoso, estados; e ao próprio Rei, um novo império. 
Entretanto, quem mais interessado se há de mostrar nesta conquista são os 
zelosos da honra de Deus e do bem das almas, pois uma multidão delas 
está clamando por fiéis ministros do Santo Evangelho, para que, com a 
claridade deste, sejam afugentadas as sombras da morte, em que há muito 
tempo jaz esta pobre gente.
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Concluímos a análise do “Nuevo Descobrimento” escrito por Acuña 

ressaltando que, através dele, o padre procurou demonstrar a necessidade de 

promover a ocupação e a defesa imediata dos territórios da fronteira, reconhecendo 

a importância deles dentro da estrutura colonial do império espanhol e a ameaça 

que já representava o vizinho português para a soberania espanhola na região. Para 

Acuña, a melhor maneira de garantir a posse das áreas de fronteira, como vimos, 

era a construção de fortalezas em pontos estratégicos dos rios; dessa forma, os 

portugueses garantiriam a posse do território, impediriam a invasão portuguesa e 

ainda limitariam as possibilidades de realização de contrabando pelos estrangeiros. 

Passemos agora para a análise do Memorial111 produzido pelo Padre 

Cristóbal de Acuña e apresentado ao Conselho de Índias em 1641. 
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Primeiramente cabe-nos dizer que este Memorial não contem nenhuma 

informação que não tenha surgido no “Nuevo Descubrimiento”; de um modo geral, o 

Memorial traz alertas sobre a frágil defesa daquelas terras e propostas de como o 

Marañón poderia ser melhor ocupado e defendido pela coroa espanhola. 

É importante notar que, em primeiro lugar, Acuña reconheceu o principal 

ponto negativo da região: sua “porta de entrada” se situava no Pará, fazendo, 

portanto, com que a Espanha não tivesse acesso àquela região pelo Oceano 

Atlântico. Mas advertiu que, apesar dessa desvantagem, o rei não deveria desistir de 

promover a ocupação do Marañón, nem tão pouco retardá-la, tendo em vista a 

facilidade de uma penetração estrangeira por aquelas partes e que permitiria a 

passagem para outras regiões mais ricas e produtivas da América espanhola. 

Em seguida, Acuña fez algumas propostas de como promover a ocupação da 

região, destacando que o objetivo primeiro dessa empresa deveria ser o religioso: 

 

Cometiendo, juntamente la conversion y enseñanza de los naturales a los 
Religiosos de la Compañia de Jesus, que es la principal razon a que se 
deve atender para no dejar de hazer esta conquista, embiando obreros y 
ministros aptos del Evangelio, por la extrema necesidad que de ellos ay en 
aquellas partes (...).
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Obviamente Acuña se referiu ao envio de missionários jesuítas que, naquele 

momento, já haviam dado início ao empreendimento das Missões de Maynas. Dessa 

forma, afirmamos que, segundo o padre, a presença espanhola seria consolidada 

através do trabalho dos missionários, formando pueblos e evangelizando os índios, 

ou seja, Acuña fez uma proposta de ocupação missionária para o Marañón. 

Continuando sua proposta de ocupação, referiu-se às iniciativas de particulares: 

 

(...) y se aorrarán muchos gastos que se havian de hazer si se executase 
(como se á intentado) por la voca del Rio, en conduzir soldados, prevenir 
embarcaciones, y pertrechos, y disponer todo lo necesario para formar 
nuebas poblaciones, lo qual no sería necesario embiando orden a la 
Audiencia de Quito, para que capitule las entradas que mas convenga, por 
los Rios que en su Jurisdizion desaguan en el referido, con alguna de las 
muchas personas que a su costa se ofrecian a hazer estas Conquistas, solo 
por los intereses que de ella se sacan, como son las encomiendas de 
indios, repartir tierras, proveer oficios y otros semejantes.
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 Observamos que Acuña propôs que os colonos de Quito promovessem a 

ocupação com seus próprios recursos, visando os benefícios que poderiam ser 

obtidos como a obtenção de encomiendas de índios e terras. Essa proposta se 

mostrou inviável ao longo dos anos, tendo em vista que os colonos de Quito 

consideravam tal empresa muito arriscada e pouco lucrativa. 

 O Padre também demonstrou preocupação em evitar que os próprios colonos 

espanhóis tentassem escapar dos impostos cobrados pela coroa, “Que se cerrara la 

puerta á que ninguno del Perú intente arrojarse con los thesoros del por las 

corrientes del dicho Río”114, assim como que pudessem realizar comércio ilegal com 

os vizinhos portugueses “Que se impedirá el trato y comunicazion que tanto desean 

entablar los Portugueses que asisten en la voca del dicho Río, con los de su nacion 

del Perú”115. Notamos que ao Marañón era atribuída a função apenas de 

coadjuvante no sistema econômico espanhol, sendo ele apenas a porta de entrada e 

de saída ao Peru, um dos principais centros da economia colonial. 

 Sobre os benefícios de se estabelecerem alianças com os grupos indígenas 

do Marañón, disse Acuña: 

 

Que reduziendo a la obedienzia de su Mag. las principales naciones de este 
Río, y en especial las que abitan en sus Islas y orillas, que son muy 
belicosas y que con valor ayudaran al que una vez reconocieren por dueño. 
Y sugeta una nacion, lo estaran con facilidad las demas y se podra hechar 
de la voca del Río, qualesquiera otros que con siniestro titulo la tienen, 
ebitando gravisimos daños, si succediere el que los Portugueses que son 
los que la poseen, ayudados de algunas naciones belicosas que tienen 
sugetas quisiesen penetrar por el Río arriva hasta llegar a lo poblado del 
Perú o Nuebo Reyno de Granada, (...).

116
 

 

Este trecho é muito rico para compreendermos os múltiplos sentidos que a 

amizade com os grupos indígenas representava para os espanhóis. Inicialmente 

destacando que são grupos belicosos que prestariam auxílio militar “al que una vez 

reconocieren por dueño”. Ou seja, mais do que aliados para guerra, esses índios 

seriam incorporados aos domínios espanhóis como vassalos do rei reconhecendo 

sua autoridade. E essa transformação do índio em vassalo só era possível através 

da missão religiosa, ou seja, novamente vemos o projeto missionário sendo 
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invocado como medida para garantir a presença espanhola e a ocupação das 

fronteiras frente o avanço português. 

Acuña deixou claro na citação acima que o principal inimigo a quem devem 

enfrentar é o português que pode tentar invadir os territórios dos Vice-reinos do Peru 

ou de Nova Granada, também se utilizando das alianças com os povos indígenas a 

fim de usufruírem de sua ajuda militar nessas incursões. 

O jesuíta não deixou de fazer referência ao uso da mão-de-obra indígena, 

principalmente para o trabalho nas minas, sendo que para tal, seria igualmente 

necessário que estes índios fossem aliados dos espanhóis. 

O padre terminou seu Memorial reiterando a necessidade de garantir a posse 

dos territórios do Marañón para a Espanha. Ou seja, o padre jesuíta conseguiu 

vislumbrar a importância econômica, política e, principalmente, geoestratégia da 

região dentro da conjuntura imperial espanhola. Por diversas vezes, Acuña procurou 

demonstrar a necessidade e a utilidade de promover efetivamente a ocupação e a 

defesa das áreas na fronteira com o império português, também em expansão e 

cujos colonos já demonstravam certa consciência das vantagens em possuir aqueles 

territórios. 

Portanto, muito antes dos conflitos entre espanhóis e portugueses se 

agravarem por aquelas partes, Acuña já apontava para a execução de medidas 

plausíveis, que permitiriam o aproveitamento econômico da região em benefício do 

Tesouro espanhol e a defesa dos territórios diante da ameaça portuguesa, além de 

evitar um futuro conflito mais grave entre as duas coroas ibéricas. 

 

3.2. Pablo Maroni: proposta de integração entre os índios e os colonos 

para o desenvolvimento das Missões de Maynas 

 

Pablo Maroni, natural de Friul, Veneto (Itália), nasceu em 1 de novembro de 

1695, entrou para a Companhia de Jesus em 28 de outubro de 1712 e sua chegada 

em Quito data de 1724. Após vários anos de atividade missionária em Maynas - 

dedicou-se à evangelização dos Yameo dentre os quais fundou duas missões - saiu 

por causa de uma enfermidade adquirida no ano de 1731. Restabeleceu-se em 

Santiago de La Laguna (capital das Missões) e logo depois foi para o colégio de 
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Quito onde começou a escrever suas “Noticias”. Foi convidado pelo Padre Visitador 

Andrés de Zárate para, acompanhado pelo padre Bastidas, supervisionar as 

missões do Napo, onde ergueu seis missões entre os Icaguate. Morreu em 

Guayaquil em 23 de novembro de 1757. As “Noticias Auténticas del Famoso Rio  

Maroñón”  foram escritas por Maroni provavelmente entre os anos de 1730 e 1738 

quando da sua interrupção. Sua obra, apesar de inconclusa, nos oferece um 

panorama do apogeu e logo depois da recessão da atividade jesuítica no Alto e 

Médio Amazonas. 

Padre Maroni, assim como os demais jesuítas de Maynas, vivenciou todo o 

processo de expansão das missões jesuíticas no Marañón e em suas “Noticias” 

denunciou o descaso das autoridades coloniais para com a região e a situação 

arriscada em que se encontravam os jesuítas em trabalho missionário por aquelas 

partes limítrofes do império espanhol. 

Primeiramente é importante ressaltar que aos padres jesuítas de Maynas era 

permitido que tivessem uma escolta, de pelo menos dois soldados espanhóis, para a 

garantia de sua segurança. Embora essa permissão estivesse regulamentada, 

pouco se cumpria: 

 

(...) conforme está tambien cautelado por algunas ordenes del Superior 
Gobierno y cédulas de S.M., especialmente por una fecha en 15 de Julio de 
1683, (...), en que manda al Presidente y Real Audiencia de Quito, que en 
caso que pareciera conveniente enviar cabo que sirva de escolta á los 
religiosos misioneros que entraren á estas conversiones (...).

117
  

 

 Para Maroni, essa escolta para os padres também poderia ser composta por 

índios cristãos, não apenas por soldados espanhóis, desde que a estes índios 

fossem dadas armas para a proteção e segurança dos missionários e de seus 

intérpretes. Segundo Maroni, essa a situação de decadência em que se 

encontravam as escoltas armadas de Maynas foi se agravando com o passar do 

tempo:  

  

 En los primeros tiempos en que se fundaron estas misiones, como habia 
bastantes soldados en la ciudad de Borja y estas conquistas corrian 
regularmente por cuenta de los gobernadores y sus tenientes que residian 
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en la provincia, (...), las armadas solian ser más numerosas; hoy se reducen 
de ordinario á 50 ó 60 indios con dos ó tres españoles de los pocos que 
asisten en Borja y otras reducciones, (...).

118
 

 

A partir das citações de Maroni podemos inferir que a formação de uma 

escolta armada que acompanhasse os padres em seu trabalho missionário era de 

extrema importância para o bom funcionamento das missões. Sem a presença dos 

soldados, os jesuítas ficavam vulneráveis em suas novas incursões, principalmente 

pelo temor de ataque dos índios ainda não reduzidos, mas também ficavam 

expostos, nas missões já fundadas, aos ataques dos colonos portugueses que 

promoviam entradas na região. 

Segundo Maroni, além da insegurança do trabalho missionário, outro 

problema era a dificuldade em evangelizar os índios, que insistiam em permanecer 

com suas antigas práticas. Para que o processo de catequização dos índios 

obtivesse o sucesso esperado, era necessária a integração entre os índios e os 

pueblos cristãos: 

 

“Otro medio muy provechoso para lo mismo, y es, que los que se van 
poblando tengan comunicacion con alguno pueblo xtiano, y si es factible, 
salgan á veces á alguna ciudad y lugar de los más cercanos á la montaña, 
pues con sola la vista del gobierno político que se estila entre cristianos, 
culto y ornato de las iglesias, respeto y veneracion que tiene el vulgo á los 
sacerdotes y prelado, aprenden mucho más que con repetidas pláticas y 
consejos del misionero, y en volviendo á sus tierras, procuran imitar á su 
modo lo que vieron praticarse en otras partes.”

119
  

 

Maroni propunha assim, a integração entre os índios e os colonos residentes 

nas cidades mais próximas das Missões de Maynas. Isso efetivamente nunca se 

concretizou, principalmente porque, mesmo as cidades consideradas mais próximas, 

ficavam muito longe de Maynas, o que dificultava seu acesso. 

Contudo, essa integração entre colonos e índios seria especialmente 

produtiva para as crianças e para os jovens indígenas que, aprendendo a língua 

espanhola, poderiam participar de atividades comerciais com outros povos cristãos. 

Isso significava que, também para Maroni, a integração econômica era essencial 

para o sucesso do projeto jesuítico para Maynas. 
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Para que essa integração econômica fosse efetiva, fazia-se necessária a 

presença de colonos espanhóis atuando como auxiliares dos padres, não apenas 

formando uma escolta, como citado anteriormente, mas principalmente servindo 

como um modelo para a construção de uma sociedade “civilizada”, conforme o 

projeto colonial. Porém eram poucos os colonos espanhóis que se aventuravam por 

aquelas terras consideradas inóspitas:  

 

Muchas fueron las causas y sucesos funestos que obligaron [á] nuestros 
misioneros á desistir de la empresa [conquista dos Xíbaros]. La una causa 
fué la inconstancia de los españoles venidos de Quito para la nueva colonia 
[Logroño], quienes, extrañando la intemperie del clima y penuria de 
mantenimientos que es forzosa en los principios de semejantes 
fundaciones, fueron poco á poco retirandose hasta volver todos para su 
tierra.

120
  

 

 Ou seja, mesmo aqueles que se aventuravam por aquelas terras, em pouco 

tempo acabavam retornando aos seus antigos destinos. Dessa forma, ficava muito 

mais difícil aos missionários jesuítas de Maynas alcançarem o sucesso em seu 

empreendimento, uma vez que apenas os padres atuavam como representantes 

tanto da autoridade colonial espanhola naquelas partes, como do modelo 

civilizacional europeu e cristão. 

 Padre Maroni não fugia da ideia de que a aplicação do projeto missionário 

seria ideal para promover a ocupação dos territórios de Maynas e de os índios 

comporiam a maioria da população nos pueblos, por isso a importância do projeto 

evangelizador não apenas para formar índios cristãos, mas para transformá-los em 

vassalos da coroa espanhola.  

Na sua concepção, para o bom funcionamento das missões seria essencial a 

presença de colonos espanhóis em duas frentes: a militar, compondo as escoltas 

armadas, diretamente subordinadas ao missionário, e a civil, composta por homens 

dispostos a viver nos pueblos. A necessidade da escolta para o êxito do projeto 

missionário era inquestionável, inclusive esse era um ponto de concordância entre 

todos os sujeitos que conheceram a realidade do Marañón e que reafirmaram 

constantemente essa necessidade em vários documentos. 

                                                             
120

 MARONI. Idem, 1988, p.279. 



98 

 

 

 

Contudo, foi impossível conseguir a presença de colonos espanhóis nos 

pueblos de índios. Destacamos que, nas cidades mais próximas de Maynas, 

situadas na região do pé-de-monte andino, a população era reduzida e poucos eram 

os que estariam dispostos a viver em uma região ainda mais afastada dos núcleos 

urbanos, em meio a uma população imensa de índios e praticamente sem a menor 

possibilidade de enriquecimento. Nas cidades mais afastadas de Maynas seria ainda 

mais difícil conseguir convencer um colono a tal empreitada. Dessa forma, esse 

ponto da proposta de Maroni se mostrou impraticável. 

 Ainda nas Noticias de Pablo Maroni, encontramos denúncias da invasão 

portuguesa em territórios que pertenceriam à Espanha. Esse tema foi bem detalhado 

por Maroni ao narrar toda a experiência de outro padre jesuíta de Maynas, o alemão 

Samuel Fritz, que veremos a seguir. 

 

3.3. Samuel Fritz: a defesa das Missões de Maynas e das fronteiras 

espanholas no Marañón 

 

O padre Samuel Fritz, nasceu no ano de 1654, estudou humanidades e 

filosofia durante sua juventude e ingressou na Companhia de Jesus em 1673.  Em 

1685, juntamente com outros jesuítas estrangeiros, a serviço da coroa espanhola, foi 

encaminhado para o trabalho nas Missões de Maynas.  

 Naquele momento, já havia denúncias de que os portugueses do Pará 

estavam promovendo incursões no território missionário de Maynas com o objetivo 

de aprisionar índios. Um dos grupos indígenas mais afetados pelas incursões 

portuguesas eram os Omágua121, para onde foi designado o padre Fritz. 

Ao longo de quarenta anos de atividade missionária, Fritz atuou em longa 

extensão territorial, uma área que abarcava desde o rio Napo até o rio Negro, 

fundando aldeamentos de índios, principalmente entre os Omágua, mas também 

entre grupos de outras etnias: 
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(...) mi mision desde el rio Napo, comenzando por los Omaguas, hasta el rio 
Negro (hasta donde ya los portugueses han tomado dominio con perjuicio 
grande de la Corona de Castilla, sin lo que más pretenden), campo cerca de 
500 leguas extendido y de más dilatada gentilidad de todo el rio de 
Amazonas (...).

122
  

 

 O trabalho missionário de Fritz não era fácil. Assim como os demais jesuítas 

de Maynas, Fritz vivenciava graves problemas cotidianos por estar em uma área 

imensa, com um número enorme de índios para catequizar e tão poucos padres em 

missão na região. Ao longo de sua vida em Maynas, Fritz escreveu várias cartas 

solicitando o envio de mais padres para o trabalho nas missões, de escoltas 

armadas para proteção dos missionários e de outros objetos que facilitassem o 

trabalho por aquelas terras. De um modo geral, as solicitações do padre não foram 

atendidas, revelando o desinteresse das autoridades coloniais em contribuir com o 

desenvolvimento daquelas missões, pois Maynas não trazia benefícios financeiros 

às caixas reais. 

Em janeiro de 1689, Fritz iniciou uma viagem rumo ao Pará, onde chegou em 

setembro de 1689. Os motivos que levaram Fritz a empreender tal viagem não foram 

totalmente esclarecidos; o padre alegou que saiu do Pueblo de San Joaquin de 

Omaguas descendo para o Pueblo dos Yurimaguas com a finalidade de fugir das 

inundações sazonais, porém ele teria adoecido durante a viagem e solicitado que 

fosse levado ao Pará para receber cuidados médicos. A controvérsia era que, 

estando a serviço da coroa espanhola, Fritz deveria ter subido o rio Marañón e 

procurando auxílio entre seus pares, entretanto ele decidiu seguir o caminho 

contrário, entrando em território português.  

 Certamente Fritz já havia recebido notícias sobre as incursões portuguesas 

entre os Omágua, até mesmo porque muitos relatos dos jesuítas de Maynas 

produzidos até então, diziam que os padres constantemente recebiam dos índios 

aldeados denúncias de violências praticadas pelos portugueses em suas entradas. 

Portanto, acreditamos que o padre Fritz realizou tal viagem ao Pará também por 

motivos políticos. 

Durante sua viagem Fritz realizou pormenorizadas observações que, depois 

do seu retorno à Maynas, o levaram a denunciar a presença portuguesa em 
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territórios que pertenceriam à coroa espanhola e a mapear toda a região das 

missões dos jesuítas até os rios Solimões e Amazonas.  

 Fritz chegou ao Pará em dez de setembro de 1689, onde foi praticamente 

aprisionado no Colégio dos jesuítas por vinte e dois meses, acusado de ser um 

espião enviado pela coroa espanhola para verificar o avanço português pelo 

Marañón. 

 

Así como llegué aquella ciudad, el gobernador que era á la sazon, Arcturo 
Sa de Meneses, y demas portugues, no dejaron de ver que el único motivo 
de mi bajada no habia sido otro que la precisa necesidad de buscar algun 
alivio á mis achaques; sin embargo, como la conciencia no deja de ser 
admonitor inquieto, sabiendo cuánto se habian adelantado con sus 
conquistas en el territorio del Rey Católico, contra lo compactado con 
autoridad pontífica entre las dos Coronas, empezaron á sospechar no fuese 
yo espía perdido enviado del gobernador del Marañon por parte de Castilla, 
para explorar sus adelantamientos; y hecha entre sí una junta sobre este 
asunto, enviaron un oidor, llamado Miguel Rosa, al P. Rector Orlandini, 
intimándole me tuviese como preso en aquel Colegio (...).

123  
 

Uma das acusações feitas pelos portugueses era a de que o padre Fritz teria 

fundado missões em áreas pertencentes à coroa portuguesa - “(...) porque tenian 

por muy probable, que las tierras de mi mision tocaban á la Corona de Portugal, 

cuya conquista, decian, se extiende siquiera a la provincia de la Grande Omagua”124, 

extensão que teria sido percorrida pelo Capitão Pedro Teixeira em sua viagem 

realizada no ano de 1639 e no qual ele havia colocado um marco da posse 

portuguesa, ato legalizado pelo então rei Felipe IV, durante o período de união das 

coroas ibéricas. Por outro lado, padre Fritz alegava que a posse de tal território seria 

espanhola, pois quando Teixeira retornou de sua viagem em 1640, as coroas 

ibéricas não estavam mais unidas, então o documento de posse dado ao Capitão 

português pelo rei Felipe IV no ano anterior havia se tornado sem efeito. Segundo 

Fritz,  

 

Todas estas posesiones, como están en la Demarcacion de Castilla, son 
nulas. Menos pueden pretender los portugueses las tierras hasta Napo. Y 
aunque la Audiencia de Quito dió licencia á Texeira tomase posesion de una 
aldea, que llamaron del Oro, algo más arriba del rio Cuchivara, esa 
posesion tambien fué nula, por no haber sido confirmada por el rey Felipe 
IV, porque antes que eso llegase á su noticia, Portugal se habia apartado de 
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la Corona de Castilla; en donde se sigue, que las tierras que ocuparon 
desde dicho meridiano que pasa por la boca de Vicente Pinzon debieron los 
portugueses restituirlas.

 125
  

 

Como a situação era de extrema gravidade, os portugueses do Pará não 

permitiram que o padre retornasse para suas Missões sem uma ordem direta do rei 

de Portugal. Fritz chegou a escrever ao embaixador espanhol em Lisboa tentando 

conseguir sua liberdade, ainda assim ficou preso por mais 19 meses. Em abril de 

1691 chegou a autorização do rei português D. Pedro II liberando o retorno do padre 

para as suas missões. O então govenador do Pará, Antonio de Albuquerque, 

recebeu ordens reais de apressar o envio de Fritz a Maynas; ainda assim o jesuíta 

ficou mais três meses aguardando a preparação da expedição que o escoltaria até 

suas missões.  

Ao deixarem o Pará, em 8 de julho de 1691, Fritz recebeu a informação de 

que a escolta portuguesa deveria acompanhá-lo somente até suas primeiras 

reduções, porém lá chegando, o jesuíta precisou insistir que já era hora dos 

portugueses retornarem, o que não ocorreu. Os soldados lusos alegaram que iriam 

tomar posse daquelas terras em nome do atual governador do estado do Maranhão 

e Grão Pará e que o padre deveria se retirar daquela região o mais rápido possível 

por se tratar de um território português. Nas palavras de Fritz:  

 

Á 20 octubre [1791], estando la tropa para salir de vuelta para abajo, el cabo 
me manifestó cómo el motivo de querer pasar á los Omaguas habia sido 
para tomar posesion de aquellas tierras, segun el orden tácito que llevaba 
de su gobernador; y que desde luego me intimidaba de que me retirase de 
aquellas provincias, por ser de la Corona de Portugal.

126 
  

O padre ficou absolutamente consternado com a atitude dos portugueses e 

insistiu “(...) que las tierras en que hasta entonces habia misionado, fuera de toda 

controversia, eran de la Corona de Castilla, y que así, sin perjuicio de la conquista 

portuguesa, yo proseguiria misionando en ellas.”127. Ou seja, Fritz defendeu o direito 

castelhano sobre aquele território recusando-se a deixá-lo sob o controle lusitano. 
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Apesar dos protestos do padre e após compreenderem que Fritz não deixaria 

aqueles territórios, os portugueses da escolta se estabeleceram rio abaixo para 

darem cumprimento à missão que haviam recebido do governador do Grão Pará e 

Maranhão. Segundo Fritz: 

 

Los portugueses, despues que partieron, fueron á Guapapaté, un dia rio 
abajo, y enfrente de la aldea se detuvieron diez dias tirando allí en tierra 
firme zarzaparrilla. Tambien hicieron allí á la banda del Sur un desmonte, 
dejando por lindero un árbol grande, que llaman Samona, diciendo que allá 
habian de venir á poblarse, y no dudo que lo harán, por lo mucho que 
codician por esclavos los indios de acá arriba (...).

128  
 

O padre observou atentamente toda aquela situação, compreendendo que os 

portugueses estariam colocando em ação um projeto de alargamento de suas 

fronteiras e que, apesar de seus protestos, os lusitanos não estariam dispostos a 

abandonar seu propósito e continuariam a promover entradas pelo território 

missionário de Maynas.  

 A intenção de Fritz era seguir viagem até Quito para, junto ao presidente da 

Real Audiência, denunciar a invasão portuguesa em suas missões e solicitar 

providências para conter os portugueses em suas fronteiras. Porém, o governador 

da Província de Maynas, Don Jeronimo Vaca de la Vega,  que havia se encontrado 

com o padre em Santiago de La Laguna, o instruiu a ir diretamente a Lima para falar 

com o Vice-rei do Peru, Don Melchor Portocarrero y Lasso de la Veja, o Conde de 

Monclova; segundo Vaca de la Vega, o Vice-rei informaria ao rei e daria as 

providências necessárias de maneira mais rápida e acertada do que a Audiência de 

Quito. Foi o padre Maroni quem narrou toda essa movimentação do padre Fritz: 

 

(...) discurria pasar volando para Quito, para dar cuenta á esta Real 
Audiencia de lo que le habia pasado en aquella jornada é intentos de los 
portugueses contra su mision y derechos de la Corona de Castilla; pero el 
Sr. Gobernador de Mainas y Marañon, don Jerónimo Vaca de la Vega, que 
se hallaba á la sazon en dicho pueblo, tuvo por más acertado se fuese el 
Padre para la Corte de Lima á verse con el Sr. Virrey, que era entonces el 
conde de la Monclova, quien informaria de todo á S.M. Católica, y con más 
expedicion que la Audiencia de Quito, daria quizá alguna providencia para el 
alivio y seguridad de las misiones.

129
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Acatando a ordem do governador, Fritz encaminhou-se a Lima, onde chegou 

em 2 de julho de 1692; ao discorrer sobre tudo o que havia passado com os 

portugueses, desde sua prisão no Pará até a fundação de uma vila lusitana em 

Guapapaté, percebeu que o Vice-rei não lhe deu a atenção que ele esperava 

receber. De acordo com Maroni: 

 

(...) cuando el P. Samuel le hablaba acerca los adelantamientos de los 
portugueses del Pará en las tierras de dominio español y estragos que 
amenazaban á la nueva mision, se suspendia y mostraba como que no se le 
ofreciese oportuno remedio, por ser tambien los portugueses cristianos 
católicos y gente bellicosa; y porque aquellos bosques, en lo temporal, no 
fructifican al rey de España como otras muchas províncias que con más 
razon y título se debian con todo empeño defender (...). En fin, concluia 
diciendo, que en estas dilatadas Indias habia tierras bastantes para 
entrambas Coronas (...).
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Fica evidente que as Missões de Maynas tinham dois significados diferentes, 

um para cada grupo de representantes da autoridade colonial. Para o grupo dos 

religiosos, em especial para os jesuítas, aquelas terras representavam um sonho 

missionário posto em prática, uma possibilidade de edificar o que talvez fosse o 

maior empreendimento jesuítico em terras americanas, dada a enorme extensão 

territorial e a quantidade de almas a converter. Já para as autoridades coloniais, por 

exemplo, o Vice-rei do Peru citado acima, essas terras não tinham importância, não 

eram economicamente rentáveis e estavam à mercê da vontade dos índios, não 

merecendo o esforço que seria necessário para defendê-la. 

Segundo o Vice-rei Conde de Monclova, havia outras áreas do vasto império 

colonial espanhol cujos investimentos garantiam um retorno imediato, portanto 

mereciam maior atenção da coroa. Já o Marañón era uma região que “no fructifican 

al rey de España”, sendo assim, não justificava o esforço de defendê-la. 

Mesmo decepcionado com o descaso do Vice-rei do Peru e ciente de que não 

poderia esperar nenhum auxílio militar das autoridades coloniais, em 1693 o padre 

Fritz retornou ao trabalho missionário em Maynas, dando continuidade ao projeto de 

catequização dos índios e enriquecendo seu mapa através da exploração dos 

afluentes do rio Solimões. E o problema das incursões portuguesas em território 

missionário se agravava. 
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Em 1696, padre Fritz relatou seu encontro com um português de nome 

Francisco que recolhia cacau pelas terras missionárias. Segundo esse indivíduo, 

após a saída de Fritz do Pará, o rei de Portugal teria proibido que os portugueses 

entrassem em Maynas com tropas de resgate para escravizar índios, mas permitia a 

entrada para recolhimento de produtos e a escravização dos índios que, sem serem 

provocados, matassem algum português131. Analisando esse relato, percebemos 

duas situações que diferenciavam a política lusitana da castelhana para o domínio 

das terras na fronteira amazônica. Em primeiro lugar vemos a presença de um 

colono português recolhendo cacau, isso indica que, diferente do lado espanhol, 

havia atores interessados em promover o povoamento e o desenvolvimento 

econômico da região. Em segundo lugar, vem a questão do incentivo real, o rei 

português, ao contrário do monarca espanhol, permitiu e até incentivou as incursões 

portuguesas nas áreas supostamente pertencentes aos espanhóis. Isso mostra que 

havia tanto o interesse dos colonos, quanto da coroa portuguesa pelas terras 

amazônicas. Enquanto que no Marañón, nem colonos e tampouco a coroa se 

mostrava interessada em definir um projeto que permitisse a exploração econômica 

e garantisse a ocupação das terras. Assim, afirmamos que, para a coroa espanhola, 

o projeto missionário bastava para Maynas, a região não merecia mais esforços do 

que já dispendiam os jesuítas das missões. 

 Em 1697, novamente Fritz denunciou a presença portuguesa em Maynas. Os 

portugueses estariam por aquelas partes, não somente escravizando índios ou 

recolhendo produtos, mas também com a intenção de construir uma fortaleza: 

 

 Al subir, de vuelta para San Joachim, supe, por lo que me dijeron unos 
Yurimaguas, que el intento principal del capitan y frailes carmelitas habia 
sido subir hasta á la ribera de los Cayuisanas, que llaman Canaría, para dar 
allí principio á una nueva fortaleza y con esto hacerse dueños de aquellas 
provincias.

132  
 

Na citação acima, novamente encontramos a situação exposta anteriormente. 

A construção de uma fortaleza portuguesa demandava, duplamente, a presença de 

colonos interessados em defender a região e o apoio da coroa em dispender 

recursos para tal empreendimento; como afirmamos acima, tal situação não estava 
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presente no projeto colonial espanhol desenhado para a Província de Maynas, que 

nada mais era do que o projeto missionário. Porém, a ocupação das terras e a 

defesa das fronteiras eram medidas que se encontravam bem estruturadas no 

projeto português colocado em prática no Grão Pará e Maranhão naquele 

momento133. 

Embora em 1696 Fritz tenha ouvido do colono português de nome Francisco 

que o rei havia proibido o aprisionamento e a escravização dos indígenas, em 1700 

ele voltou a receber notícias de que as entradas para captura de índios continuavam 

a ocorrer. Desta vez as reclamações eram dos índios Yurimagua que relataram a 

Fritz sobre algumas mulheres e crianças Ibanoma que, após a morte de seu curaca, 

foram levadas por um frade carmelita português para serem vendidas no Pará; esse 

frade teria chegado até o pueblo jesuíta de Nuestra Señora de las Nieves entre os 

Omágua com uma canoa cheia de grilhões, mas os índios daquele pueblo teriam 

conseguido fugir do aprisionamento134. 

Em 1704 o Padre Samuel Fritz foi nomeado Superior das Missões, sendo 

substituído no trabalho missionário pelo Padre Juan Baptista Sana. Embora 

ocupando a função de Superior135, Fritz continuou envolvido diretamente com as 

Missões de Maynas, auxiliando os padres jesuítas em atividade. Em 1707, após 22 

anos de experiência missionária, Fritz desenhou seu mapa intitulado “El Gran Río 

Marañón o Amazonas, con la Misión de la Compañía de Jesús geográficamente 

delineado por el P. Samuel Fritz misionero continuo en este Río”. 
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Mapa 5: “El Gran Río Marañón o Amazonas, con la Misión de la Compañía de Jesús geográficamente 
delineado por el P. Samuel Fritz misionero continuo en este Río”. Fonte: DIAS, Camila Loureiro. 
L’Amazonie avant Pombal. Politique, Économie, Territoire. These pour obtenir le grade de docteur en 
Histoire et Civilisations. Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2014, p. 225. 

 

Entendemos que o mapa elaborado pelo Padre Samuel Fritz (1707) 

significava mais do que a simples representação da expansão das Missões de 

Maynas. O mapa de Fritz foi um instrumento diplomático de tomada de posse dos 

territórios; como afirmou Camila Loureiro Dias, o mapa de Fritz incorporou às 

Missões de Maynas, todo o território compreendido entre o rio Napo e o rio Negro136. 

Acreditamos que o objetivo central de Fritz ao construir seu mapa era garantir 

a posse de todo o território abarcado pelas Missões de Maynas para os espanhóis e, 

consequentemente, para os jesuítas que lá trabalhavam em nome da coroa 

espanhola. Para atingir tal objetivo, Fritz articulou desenho e texto – o mapa e sua 

legenda – dois raios de ação, um partindo dimensão cartográfica e o outro da 

escrita; operando conjuntamente essas duas esferas compõem uma mesma 

operação demarcatória que, no mapa de Fritz determinava as fronteiras do império 

espanhol no Marañón. 

                                                             
136

 DIAS, Camila Loureiro. Jesuit Maps and Political Discourse: The Amazon River of Father Samuel 
Fritz. The Americas, Volume 69, Number 1, July 2012, p. 95-116.  



107 

 

 

 

Desse modo, o mapa de Fritz registrou uma memória da atuação missionária 

jesuítica no Marañón e ganhou também uma dimensão política, pois acabou sendo 

retomado pelos espanhóis ao longo do século XVIII, principalmente na segunda 

metade dele - no contexto da assinatura dos Tratados de limites em 1750 e 1777 -, 

como instrumento de apropriação dos territórios por ele demarcados, ou seja, 

defendemos que o mapa de Fritz representou a aplicação do “udi possidetis” pelos 

espanhóis no Marañón.  

Atuando como Superior das Missões desde 1704, Fritz elaborou alguns 

ofícios denunciando à Coroa espanhola os abusos cometidos pelos portugueses no 

território das Missões de Maynas. Um dos infortúnios descritos pelo Superior foi o 

ataque às missões de Omáguas que antes eram administradas por ele e agora 

estavam nas mãos do Padre Sana. 

Padre Juan Baptista Sana, foi mais um jesuíta que encontrou muitas 

dificuldades em executar o projeto missionário em Maynas e também enfrentou 

muitos ataques dos portugueses nas Missões. Um dos ataques mais graves ocorreu 

em dezembro de 1707 quando, liderada pelo carmelita Frei Antonio Andrade, uma 

tropa portuguesa capturou dezoito famílias de índios Ibanoma e uns cem índios 

Omágua, nas palavras de Fritz:  

 

Un corista que fue llamado Fray Antonio de Andrade con la mano que tenía 
del Governador del Pará, y de su Provincial Fray Victoriano Pimentel nos ha 
hecho el mal quanto ha podido (...) subio dicho Corista con su tropa por toda 
la Provincia Omagua hasta el Pueblo de Nuestra Señora de las Nieves de 
los Yurimaguas cerca de la boca del Rio Napo, entraron (...) à media noche 
al Pueblo Christiano prendio la mitad del Pueblo se llevo consigo para abajo 
diez, y ocho familias sin poder estorbar tres Padres Missioneros que se 
hallaron presentes las violencias, y delante de todos dijo que a mi me 
buscava, (...). De la Provincia de Omagua llevaron mas de cien piezas y 
estos fuera de unos dos todos Christianos por esclavos (...) a los principios 
del año siguiente bolbio à subir dicho Corista con escolta cuyo cabo era 
Ygnacio Correa: al cavo hizo intimar  a los Padres una notificacion que se 
retirasen que todas esas Tierras eran de la Corona de Portugal hasta a 
Napo, y que han de venir à hazer fortificacion en Napo (...).
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Esse ataque sofrido pelo Padre Sana em suas missões, também foi narrado 

em uma carta escrita pelo próprio jesuíta, no pueblo de Yurimaguas, em 26 de 

dezembro de 1707138. Disse padre Sana em sua carta: 

 

El dia dies de diziembre llego a este pueblo de los Iurimaguas una armadilla 
de Portugueses con onze soldados y 200 indios governada por su cabo el 
Capitan Joseph Pineiro Marques, y con Fr. Antonio de Andrade religioso 
Carmelita, a cuya instancia de Fr. Ant. por un requirimiento que le hizo se 
vio obligado dicho Capitan a venir aca para llevar las familias de los indios 
huidos de las missiones que años passados nos quitaron por fuerça los 
religiosos del Carmen calçado. Requiriome por tres vezes entregasse 
dichas familias (...), y que de no, seria causa de las muertes, y vejaciones 
que se harian en este pueblo: respondi a esto: que supuesto estaba en 
tierras de España pidiesse territorio al governador de estas missiones, y que 
yo no podia entregar dichas familias, que esto tocada al fuero secular 
insistio otra vez que no venia para hazer daño, ni a quitar familia alguna de 
este pueblo, sino a bolver las familias huidas de las missiones de los 
religiosos del Carmen, porque assi convenia al servicio de Dios y del Rey de 
Portugal. (...). Assi se ejecuto; y no pudiendo encontrar a nadie, por haberse 
metido los huidos en la espessura de estos montes, y en las muchas 
lagunas de que abundan, se bolvieron contra este pueblo. (...). En varias 
platicas que tube con f. Ant. me dijo, vendria breve mayor armada para 
lebantar fortaleza en la boca del Rio de la Coca que desagua en este 
Marañon, y no dudo se ejecutara, porque aqui no hallara resistencia, (...). 
Han se llevado con violencia de armas de los dos Provincias Iurimaguas, y 
Omaguas mas de ciento (...), y juzgo que con la otra armada con que 
amenazan han de subir brebe se han de llevar las mil, y trecientas, y mas 
familias que ai en las dos Provincias (...).

139
  

 

Destacamos no trecho acima duas escalas de conflito. De uma forma mais 

ampla, o embate entre Espanha e Portugal, dois impérios disputando uma fronteira. 

Em uma escala mais específica, a religiosa, dois membros de duas ordens 

diferentes – um carmelita e um jesuíta – disputam o controle dos índios. Entretanto, 

nessa disputa no campo local, um deles estava em nítida desvantagem. 

Do lado espanhol, vemos o padre Sana e seus índios aldeados reivindicando 

a posse dos territórios em nome da coroa espanhola. Do lado português, o Frei 

Antonio de Andrade acompanhado de uma expedição militar (um capitão, onze 

soldados e 200 índios) preparada para lhe prestar auxílio no “resgate” dos índios, 

ameaça o jesuíta e seus índios. Por mais que o Padre Sana tivesse ao seu lado uma 

quantidade maior de índios nas missões, isso não significa uma vantagem no 

enfrentamento com os soldados, uma vez que o índio da missão não recebia 
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treinamento militar, sequer possuía armas. Já o carmelita possuía toda uma 

estrutura que lhe garantia proteção, não apenas aquela expedição específica, mas 

inclusive contava o frei com o amparo das autoridades temporais do Pará. 

Portanto, havia um claro desequilíbrio entre as políticas de ocupação dos 

territórios e manutenção das fronteiras pensadas desde as capitais imperiais – Madri 

e Lisboa – e postas em prática pelos agentes coloniais na Amazônia, que no caso 

espanhol eram apenas os jesuítas. 

Em 1708, Padre Fritz, então na função de Superior das Missões, recebeu do 

presidente da Audiência de Quito, Juan de Sosaya, notícias de uma Cédula Real 

autorizando o envio de uma tropa de 100 soldados espanhóis destinados a desalojar 

os portugueses dos territórios espanhóis em Maynas140. O responsável por organizar 

e liderar essa expedição seria o Governador de Maynas, Antonio Sanchez de 

Orellana que, na realidade, residia na cidade de Borja e nunca havia percorrido o 

árduo caminho até a Província de sua jurisdição. A ordem era:  

 

(...) y conforme que por aora y por la precision e instancia para el remedio 
de los daños que amenasa la osadia de la Nacion Portuguesa se remitan 
cien hombres de armas con sus cabos, y oficiales para la guarnicion y 
defensa del Rio Marañon y boca del de Napo y Misiones que estan al 
cuidado y cargo de la Compañia de Jesus los sinquenta voluntarios, y 
pagados con sueldo ordinario y los sinquenta forsados de los bagabundos y 
jente baldia que ay en esta ciudad a los quales se les a de dar bestuario al 
uso de montaña, y el socorro necesario para el mantenimiento. Y que se 
despache Provision para que luego, y sin dilacion alguna baya Antonio 
Sanchez de Orellana Governador de la Provincia de Maynas (...) asistir en 
ella, con que se le esta mandado por esta Real Audiencia pena de 
suspencion de oficio y de las demas que se reservan al arbitrio de esta 
dicha Real Audiencia por ser tan de su obligacion del servicio de Dios, y del 
Rey Nuestro Señor (...).
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O Governador de Maynas logo conseguiu uma desculpa para se esquivar de 

tal obrigação. Em junho de 1708 ele remeteu uma carta à Audiência dizendo-se com 

a saúde extremamente debilitada por causa dos deslocamentos por caminhos tão 

ruins que o desempenho de sua função exigia e pedindo afastamento do cargo que 

ocupava. Já em abril do ano seguinte, Sanchez de Orellana deixou definitivamente o 

cargo de Governador de Maynas. 
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Nesse mesmo ano de 1709, foi nomeado Luis de Iturbide para a função de 

Governador de Maynas com a intenção de expulsar os portugueses dos territórios 

ocupados indevidamente. Dessa maneira, a Real Ordem de expulsar os portugueses 

do Marañón espanhol ficou a cargo de Luis de Iturbide. A ele caberia organizar a 

tropa e executar a ordem de defesa daqueles territórios. A expedição liderada por 

Iturbide saiu de Quito em 1709 e seguiu rumo a San Joaquin de Omáguas; assim foi 

descrita pelos jesuítas missionários a tropa sob comando do Governador de 

Maynas: 

 

 Á 17 llegamos á San Joaquim, donde hallamos los soldados de Quito. Los 
más son gente baladí, intorelable por los pleitos, hurtos y otras maldades; 
bisoños, sin saber manejar armas. Las que traen son unos arcabuces bien 
malos, y por haberse trastornado en Napo la una de las balsas en que 
venían, algunos vienen sin armas. Espadas no han traido más que cuatro ó 
cinco. Con esto, si Dios no lo remedia, ¿qué esperanza puede haber se 
haga cosa de provecho?

142
  

 

Após alguns enfrentamentos, em 31 de outubro de 1709, o Governador 

Iturbide e os vinte e um soldados restantes com cinco portugueses prisioneiros, 

retornaram a Quito, deixando, como temia Fritz, a Missão desamparada de escolta 

armada e passível de novas invasões, “en no quedando gente de resguardo, se 

perderá sin remedio toda la mision”143. 

Analisando as palavras de Fritz na citação acima, podemos perceber 

nitidamente a enorme diferença entre os projetos coloniais espanhol e português 

para a Amazônia. De um lado da fronteira, vemos muitos atores portugueses – os 

colonos – empenhados em conquistar novos territórios, fundar vilas, ocupar espaços 

e defendê-los – inclusive, com o apoio real, construindo fortalezas – explorar 

produtos, dispor do índio como mão-de-obra, realizar comércio, enfim, os 

portugueses tinham um projeto para a Amazônia que a integrava economicamente 

ao império colonial lusitano. Já do lado espanhol, vemos poucos atores, apenas 

alguns padres missionários e parcos soldados, um Governador sempre distante e, 

de um modo geral, com a exceção dos jesuítas, os demais colonos espanhóis não 

tinham o menor interesse em executar um projeto colonial – de ocupação e defesa – 
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numa área de altos riscos e pouco retorno, considerada por muitos, inclusive pela 

coroa espanhola, como o “confim” do império,  

 

Á 3 de abril recibí cartas de Quito en que el Padre Provincial me escribe, 
que aunque se han representado en la Real Audiencia las violencias que 
hacen los portugueses en estas misiones, ninguna esperanza hay que 
tomen con empeño su alivio, alegando que las cajas reales no están para 
gastos, y que es muy difícil el remitir gente á países tan distantes y de clima 
tan opuesto á el de la sierra. Solamente mandó al gobernador de Quijos que 
pasase en persona á Napo, para defender con sus indios, si pudiese, aquel 
punto.

144  
 

Assim, podemos afirmar que o único projeto colonial espanhol para o 

Marañón, efetivamente colocado em prática, foi o projeto missionário e que os 

principais executores desse projeto foram os jesuítas145. Defendemos também que, 

mesmo após a expulsão dos jesuítas (1767) e sua saída das Missões de Maynas 

(1768), o projeto missionário continuou sendo o modelo a ser seguido, não tendo 

sido elaborado nenhum outro plano para Maynas que fosse mais condizente com a 

realidade posta naquele momento. 

As vexações sofridas pelos jesuítas de Maynas continuaram. Ainda em 1709, 

em represália a prisão dos cinco portugueses pela expedição de Luis de Iturbide, o 

padre Sana recebeu a visita indesejada de um cabo português exigindo a retirada 

imediata dos padres daqueles territórios, ameaçando levar-lhes presos caso a 

ordem não fosse obedecida: 

  

Á primero de marzo vino despacho de Omaguas en que me escriben los 
Padres que vieron subiendo tropa portuguesa por orden de su rey, y que el 
Cabo, que es Ignacio Correa, quien se adelantó, el dia 1º. de febrero notificó 
al P. Juan Baptista Sanna se retirasen él y los demás misioneros del 
Marañón y Napo, porque todo eso, hasta el puerto de Santa Rosa, 
pertenece á la Corona de Portugal, por la posesion que dicen tomó desde el 
tiempo de Texeira, y añadió, que en no retirándose dentro del término 
señalado, llevaria á los Padres presos al Pará y de allí serian despachados 
para Lisboa.
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 Os portugueses cumpriram a promessa e em 1710, Padre Sana e outros 

missionários de Maynas foram capturados pelos portugueses no pueblo de 

Omáguas, enviados para uma prisão no Pará e de lá para Lisboa, onde 

permaneceram por quatro anos.  

 

El año de mil setecientos, y diez fue quando acavaron los Portugueses de 
echar la Compañia Castellana de sus Missiones, pues aviendo poco antes 
bajado a los Solimones una Armadilla de soldados quiteños embiados de la 
Real Audiencia a peticion del Padre Samuel, para ver si podian  de alguna 
manera atajar tanto mal, juzgaron los Señores Portugueses, que ya tenian 
titulo sobrado para apoderarse deste Rio siquiera a titulo de represalia, por 
averles llorado cautivos el Cabo de la Armadilla quiteña quatro, o cinco 
soldados, con que subiendo con numerosa tropa, assi de blancos, como de 
mamelucos, e indios, y mucho pertrecho militar acavaron de asolar las 
Missiones Castellanas aun las que se avian retirado arriva de Napo, 
llevandose campanas, altares puertas, y entre muchissimos indios cautivos 
al Padre Juan Bauptista Saña Missionero Castellano, con algunos mozos 
blancos, que le acompañavan.
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Apenas em 1714 chegou a ordem do rei português autorizando a viagem dos 

padres aprisionados em Maynas e mantidos em Lisboa para a Espanha, com a 

condição de que os cinco portugueses presos em Quito também fossem liberados. 

Na ocasião, o padre Juan Bauptista Sana, de Lisboa, escreveu uma carta a Samuel 

Fritz relatando que fora impedido de retornar a América e que não querendo ir à 

Espanha, havia conseguido uma licença para exercer atividade missionária na 

China, para onde se dirigia. Os cinco prisioneiros portugueses foram devolvidos sem 

maiores protestos dos espanhóis. 

Realmente, os padres jesuítas de Maynas eram os únicos agentes coloniais 

preocupados com a situação daquelas terras; em 1712, Fritz enviou uma pequena 

escolta - formada de poucos soldados e alguns índios das missões - para sondar as 

áreas mais próximas da fronteira com os portugueses, “Por enero despaché á 

Joseph de Cantos y Domingos Perez con 55 indios deste partido, á dar una visita á 

las provincias de abajo y tomar lengua acerca los intentos de los portugueses, á que 

sepan que no hemos desamparado aquellas provincias”148. Mas, como Superior das 
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Missões era somente essa atitude que lhe cabia e, como já vimos, outras 

autoridades coloniais não demonstravam o mesmo interesse em defender a região.  

 Nesse mesmo ano de 1712, Fritz, com a saúde muito debilitada, foi 

substituído em sua função de Superior pelo Padre Gregorio Bobadilla. Assim foi 

resumida, por D. Dionisio de Alcedo y Herrera, presidente da Audiência de Quito, a 

vida missionária de Fritz e suas dificuldades diante das invasões portuguesas: 

 

Veneravan todos al Padre, y sus Compañeros como hombres venidos del 
Cielo, con tales extremos de afecto, y confianza, que cosa semejante no se 
ha leido, ni se leerá jamas en las historias, y aun de lo mas retirado de los 
montes, y rios en especial del R. Negro acudian los infieles a dar odediencia 
al Padre Samuel, y oir su predicacion, llamandolo dueño unico, y Padre 
deste Rio. A el recurrian quando se veian acozados de sus enemigos. Su 
principal defensa contra ellos era el dezir, que avisarian a su Padre que lo 
dirian a su Padre. A el preguntavan como a Oraculo en todas sus empresas 
no apartandose un punto de lo que les dezia: y aun llegaron algunos con su 
rudeza a atribuir a  el las crecientes de los rios, los eclipses, y otras obras, y 
efectos semejantes del Autor de la naturaleza. Christandad mas lucida, y 
mas numerosa, que la que iba entablando este Santo Varon digno de ser 
contado entre los Apostoles de la primitiva Iglesia, no huviera sin duda en 
todo este Nuevo Mundo, si el enemigo infernal no hubiesse procurado 
estorvar progresos tan ventajosos, y de tanta gloria para Dios, y para la 
Compañia, siviendose (que es lo mas lamentable a cerca este punto) de las 
armas de una nacion, que veneramos en el Orbe por la mas benemerita de 
la Iglesia, y mas zelosa de la propagacion del Evangelio.(...).

149
 

  

A partir de toda sua larga experiência como missionário de Maynas, Fritz 

redigiu um Informe150 com o objetivo de alertar as autoridades sobre o crescente 

avanço português por aquelas terras. O padre estava certo de que o Presidente da 

Audiência de Quito e o Vice-rei do Peru estariam ocultando essas informações do 

monarca espanhol pelo fato de não se interessarem por Maynas. Fritz acreditava 

piamente que, ao receber as notícias de que os portugueses estariam invadindo e 

ocupando territórios pretensamente espanhóis, o rei se sentiria ultrajado pela 

“ousadia” lusitana e tomaria as devidas providências para expulsá-los daqueles 

territórios. A seguir, faremos uma breve análise do Informe redigido por Fritz. 

Em primeiro lugar, Fritz reafirmou a posse espanhola dos territórios “que 

desde el Pará azia ca a poniente nada es de los Portugueses, y todo lo que han 
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tomado, y possen injustamente lo han tomado, y poseen”151, conforme o que havia 

sido determinado em um Tratado assinado pelos monarcas ibéricos em 1681:  

 

(...) que la boca de este Rio de Amazonas comensando a contar desde la 
margen Occidental de la Isla de San Antonio de Cabo Verde esta en diez, y 
siete grados, y un tercio, y que para el ajuste de los veinte, y dos grados 
concedidos por los Papas les tocan de derecho quatro grados, y dos tercios 
de la boca de este Rio de Amazonas asia poniente.

152
 

 

O Tratado ao qual o padre se referiu era o Tratado de Lisboa, assinado em 

1681 por ambos monarcas de Portugal e de Espanha. Por esse Tratado, os 

espanhóis reconheciam a posse portuguesa da Colônia do Sacramento, localizada 

na região do Rio da Prata, área de fronteira entre os dois impérios ibéricos ao sul da 

América. A Colônia do Sacramento havia sido fundada pelos portugueses em 1680 e 

logo invadida e ocupada pelos espanhóis; com a assinatura do Tratado de Lisboa, a 

Espanha se via obrigada a promover a devolução dessas terras aos portugueses, o 

que, de fato, nunca ocorreu definitivamente. As determinações estabelecidas nesse 

Tratado acabaram sendo anuladas em decorrência da assinatura do Tratado de 

Madri em 1750, como veremos adiante. 

De acordo com Fritz, o Tratado de 1680 estabelecia que qualquer ato de 

conquista efetuado em território alheio – considerando a linha demarcatória, 

conforme a citação acima – seria inválida, ilegítima, cabendo aos injustos 

conquistadores, o dever de devolver as terras – com seus respectivos habitantes 

originais – ao dono legítimo daqueles territórios. 

Toda essa argumentação construída pelo Padre Fritz tinha como objetivo 

criticar as atitudes do Governador do Grão Pará e Maranhão, Antonio de 

Albuquerque que, em 1691, estando o padre retido dentro dos territórios 

portugueses e recebendo autorização do monarca português para retornar às suas 

Missões de Omáguas, o referido Governador ordenou ao cabo Antonio de Miranda – 

membro da escolta lusitana que acompanhou Fritz na viagem de retorno – que 

tomasse posse daqueles territórios em favor da coroa de Portugal; entre outras 

ações do dito Governador, conforme as palavras do jesuíta:  
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(...) alli mismo se refiere que Sabiendo esto con que derecho, y conciencia 
(quando el difunto Rey de Portugal mando reponerme a mi Mission de 
Omaguas en el año de mil, y seiscientos noventa, y uno) dio el Governador 
de Pará Antonio de Albuquerque orden al cavo Antonio da Miranda me 
hiziesse una protestacion que esta dicha mi Mission que dista del Pará mas 
de ochocientas leguas hazia a poniente era de la Corona de Portugal con 
que derecho, y conciencia embio el dicho Governador en el año de mil 
seiscientos noventa, y siete a Joseph Antuñez de Fonceca Cabo de escolta 
con Frayles Carmelitas, y echarme, y dar possession a estos Religiosos del 
Carmen en mi Mission de los ybanomas, Aijuarel, y Yurimaguas confines a 
los Omaguas, adonde me tope con ellos, y aun que requeri por escrito al 
cavo que nos detubiessemos hasta que se diese parte a los Reyes no 
guardaron el pacto los Portugueses sino luego se introdujeron con mas 
poder.

153
  

 

 As denúncias do padre contra as atitudes do Governador Antonio de 

Albuquerque foram usadas como exemplos para sua argumentação. Se havia um 

Tratado assinado em 1680 estabelecendo os limites entre os dois impérios ibéricos – 

usando a lógica desenvolvida por Fritz em sua argumentação – caberia ao 

Governador do Pará obedecê-lo e não transgredí-lo. A conclusão do jesuíta foi 

contundente: “no guardaron el pacto los Portugueses sino luego se introdujeron con 

mas poder”, ou seja, segundo Fritz, os espanhóis estavam agindo corretamente, 

contendo-se nos limites estabelecidos pelo Tratado enquanto que os portugueses 

agiam erroneamente, promovendo a ocupação das terras alheias e expulsando 

violentamente os jesuítas de seus legítimos territórios: 

 

En el año de mil setecientos, y dos di declaracion por escrito en los 
Ibanomas a Fray Juan Guillermo mostrando como esta mi Mission de donde 
me avian hechado, y introducidose con poder de armas sin controbersia era 
muy dentro de la Corona de Castilla y que fuese al Rey que se retirasen de 
esta Misson pero no se executo antes los perjuicios, y injusticias de los 
Portugueses han ido siempre a mas hasta quitarnos con violencia de armas 
toda la Mission Baja hasta la boca del Rio Napo hasta donde desde el Pará 
navegando siempre hazia poniente son mas de mil leguas.

154
  

 

Conforme estabelecia o Tratado de 1680, não somente as terras ocupadas 

deveriam ser devolvidas aos proprietários legítimos, mas também as populações 

indígenas que habitavam os territórios invadidos e conquistados. Em seu Informe, 

padre Samuel Fritz se queixava também da violência cometida pelos portugueses 

                                                             
153

 FRITZ. Idem. 23 de março de 1721. AGI, Quito, 158. 
154

 FRITZ. Idem. 23 de março de 1721. AGI, Quito, 158. 



116 

 

 

 

contra as populações indígenas das Missões de Omáguas. Sobre matanças de 

índios, continuava dizendo: 

 

De las muertes, y cautiveros que han hecho los Portugueses de indios en 
esta Mission baja no solo de centenares sino que llegan a unos millares en 
estos pocos años (...) solo digo que un Juan Pereira con otro Pereira, (...) 
fue en un asalto que dieron (...) en la mitad de la Provincia Omagua, y 
fueron rodeados de estos gentiles nuestros amigos mataron a balazos tanta 
gente que dejaron amontonados en entreambas puertas, cadaveres, (...) 
quantas canoas cargadas de cautivos han llevado para el Pará.

155
 

 

 Concluindo seu Informe e retomando sua argumentação sobre o Tratado de 

1680 e os direitos de posse nele estabelecidos, Fritz reafirmou que a linha 

demarcatória das fronteiras entre os domínios espanhóis e os portugueses era o 

meridiano que passava pelo Pará, fato sabido por todos, inclusive pelos portugueses 

que estariam ilegalmente avançando em terras espanholas. Segundo Fritz, essa 

demarcação possuiria uma prova concreta de sua existência:  

 

(...) una piedra de marmol que antiguamente Carlos V aviendose ajustado 
los tratados en esta materia entre ambas Coronas mando poner junto a la 
boca del Rio de Vizente Pinzon que desemboca a la Mar en el Cabo del 
Norte de este Rio Marañon con las armas de Portugal assi alevante, y las 
de Castilla enculpidas acia a poniente: es claro, y Patente que desde la 
Ciudad de Para azia ca a occidente todo es de la Conquista de Castilla 
concedido, y dado de los Sumos Pontífices a los Reyes de España (...).

156
 

 

Portanto, para o Padre Fritz, era injusta e ilegítima a posse portuguesa de 

mais de mil léguas de territórios que estariam dentro da jurisdição de Castela. 

Através desse Informe, escrito enquanto Fritz residia em Jéberos e endereçado ao 

Conselho de Índias, o padre tinha o objetivo claro de chamar a atenção das mais 

altas autoridades espanholas – incluindo-se o próprio rei – para a realidade 

enfrentada pelos jesuítas missionários de Maynas, esperando, assim, que alguma 

providência efetiva fosse tomada, no sentido de retirar os portugueses dos territórios 

espanhóis que invadiram, contendo-os em suas fronteiras. 

O padre Fritz permaneceu em Jéberos, capital das Missões de Maynas, até 

falecer no ano de 1725. Mesmo após sua morte, os escritos deixados pelo padre 

continuaram influenciando as atitudes de outros irmãos da Companhia de Jesus e 
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das autoridades coloniais com poderes sobre Maynas. Tanto isso é verdade que, 

durante a década de 1740, após receber incansáveis protestos de Fritz, o Conselho 

de Índias ordenou a montagem do “Expediente del Gran Para (1616-1754)”157, 

destinado a aglutinar em um só expediente todos os documentos referentes ao 

avanço dos portugueses nos territórios da Província de Maynas.  

 

3.4. O “Expediente del Gran Para”: o Conselho de Índias e as 

informações sobre as invasões portuguesas nas Missões de Maynas  

 

A formação do “Expediente del Gran Para” refletia a necessidade que o 

Conselho de Índias via em organizar o seu conhecimento a respeito do Marañón e 

das invasões que estariam cometendo os portugueses nos territórios espanhóis nas 

fronteiras de Maynas e tomar uma decisão sobre essa situação. Ou o Conselho 

reconheceria a importância do território e se pronunciaria a favor da defesa 

estratégica dele, ou se mostraria indiferente, abandonando aquelas terras à sua 

própria sorte. 

Lembramos que tal Expediente foi preparado na década de 1750, já no 

contexto da política reformista bourbônica. Para a América, a política bourbônica se 

fundamentou em dois objetivos: defender seu império colonial e fazer com que o 

monopólio espanhol sobre seus territórios fosse respeitado pelas demais potências 

europeias. Dentro desses objetivos: 

 

Se decidió dar prioridad a las zonas especialmente amenazadas: el mar del 
Caribe, con las plazas fuertes e La Habana y de Cartagena de Indias; 
Acapulco, cabeza de línea del tráfico entre México y Filipinas; el litoral de 
Guayaquil y El Callao, en el Pacífico Sur, y, por último, el complejo 
Montevideo-Buenos Aires. Para asegurar la defensa de aquellos sectores, 
España emprendió la construcción o la repartición de fortificaciones y puso 
a punto también un ejército compuesto por dos elementos de importancia 
desigual: el ejército propiamente dicho y las milicias.

158
 

 

Isso posto, afirmamos que, durante o século XVIII, a preocupação da coroa 

espanhola, refletida pelo seu Conselho de Índias, estava voltada para as áreas 
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costeiras, mais vulneráveis aos ataques estrangeiros e à prática do contrabando. 

Dessa forma, o Marañón, uma área que, como já vimos, estava isolada de um lado 

pela Cordilheira dos Andes e de outro, pelas fronteiras portuguesas em meio a 

floresta, não seria um espaço privilegiado pelas políticas reformistas. Entretanto, a 

organização do Expediente del Gran Para, demonstrava que, antes do Conselho 

tomar qualquer atitude definitiva de abandono militar e político, havia que se estudar 

minuciosamente o caso e verificar quais seriam as reais possibilidades de manter a 

área dentro dos domínios espanhóis, sem que para isso, se demandasse grandes 

investimentos. 

Parte da documentação contida no Expediente já foi analisada nesse capítulo 

e ainda analisaremos outro montante dela, a seguir. Vale destacar que, como o 

projeto colonial desenhado para o Marañón era o projeto missionário, colocado em 

prática pelos jesuítas das Missões de Maynas, grande parte da documentação 

contida no Expediente ou é de autoria inaciana, ou fundamentada nas informações 

obtidas junto aos padres missionários. 

 Um documentos fundamentado nas notícias prestadas pelos jesuítas de 

Maynas foi o “Informe a cerca los derechos de la Corona de Castilla, y Missioneros 

Castellanos de la Compañia de Jesus sobre las Missiones, y Tierras desde las 

juntas de Napo hasta el Gran Pará”
159

, escrito pelo presidente da Audiência de 

Quito, Don Dionísio Alcedo y Herrera no ano de 1731. Nesse informe D. Dionisio 

produziu uma compilação de todas as informações concedidas pelos jesuítas de 

Maynas sobre as invasões portuguesas no território missionário, mas acreditamos 

que o maior valor desse documento para esta tese concerne às propostas feitas 

pelos jesuítas de como aquelas terras poderiam ser aproveitadas em favor do 

projeto colonial espanhol e defendidas do avanço lusitano. O conteúdo do informe foi 

assim resumido pelo seu redator: 

 

Tres puntos principalmente se tratan en este Informe. En el primero se trata 
del derecho de la Corona de  Castilla sobre este Rio llamado de Amazonas, 
o Marañon desde sus cabezeras hasta la Ciudad del gran Pará. En el ido se 
halla del derecho particular de la Compañia Castellana sobre las Missiones 
de los Cambebas, Solimones, y demas Naciones desde las juntas de Napo, 
hasta las juntas del Rio Negro. En el tercero se apuntan brevemente los 
estorbos e inquietudes que ha padecido, y padece la Compañia de algunos 
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Missioneros, y Vezinos de la Aldea de San Pablo situada pocos dias mas 
abajo de Napo, y otras mas distantes en orden a la paz de sus Missiones, y 
conversion del gentilissimo con perdida de muchissimas almas.

160
  

 

 Pela descrição do Informe, notamos a ênfase dada ao trabalho missionário 

dos jesuítas em favor da coroa espanhola nas áreas de fronteira com o império 

português. Apesar dessa ênfase, há nessa descrição outra coisa que nos chama a 

atenção: “se trata del derecho de la Corona de  Castilla sobre este Rio llamado de 

Amazonas, o Marañon desde sus cabezeras hasta la Ciudad del gran Pará”, ou seja, 

os espanhóis reivindicavam a posse de todo o território cortado pelo rio Marañón, 

confundindo-o com o rio Amazonas.  

Essa confusão realmente existiu, sobretudo no século XVII, quando não se 

tinha clareza de onde terminava o rio Marañón e começava o rio Amazonas. Mas no 

século XVIII esse era um assunto relativamente resolvido, já se sabia que o 

Marañón e o Amazonas eram dois rios diferentes. 

Através desse pequeno “equívoco”, o presidente de Quito demonstrava 

claramente as intenções espanholas de chegar ao Pará, garantindo assim uma 

saída para o Atlântico e a possibilidade de promover a integração de Maynas com as 

demais áreas do vasto império colonial espanhol. D. Dionísio justificou o direito 

espanhol sob tal território:  

  

Por lo que toca al derecho de la Corona de Castilla, lo que animó al 
Venerable Padre Samuel Frictz, y otros Missioneros Castellanos a promover 
sus espirituales conquistas mas abajo del Rio Napo, con deseo de 
estenderlas hasta el gran Pará no fue ya un zelo indiscreto de ganar almas, 
mucho menos de ganar tierras, sino la opinion asentada entre todos los 
practicos de dereccho, que la linea de division entre los dos dominios de 
Castilla, y Portugal por decreto Pontíficio es el Meridiano que pasa sobre la 
Ciudad del Para, y aparta el Brasil de todo lo de mas desta America 
Meridional. Coligese de mas de una Bula, en especial de Alexandro VI, que 
refieren varios escritores Eclesiasticos, y son las Bulas en que ambas 
Coronas fundan todo su derecho en las Indias. En dichas Bulas el Sumo 
Pontífice para apasiguar las disenciones que huvo entre Portugal, y Castilla 
en tiempo de las primeras Conquistas, determino se tirase una linea de Nort 
a Sur primero cien leguas despues para que en esta division entrase 
tambien el Brasil, ducientas, y setenta de distancia de Cabo Verde, o Islas 
de los Azores pertenecientes al Africa, y que todo lo que mirava al oriente 
hasta las Molucas fuese de Portugal lo que mirava al occidente fuesse de 
Castilla, dando por nulas todas las Conquistas, que se hiziesen fuera de 
dichos limites, y fulminado descomunion latae sententiae contra los 
Transgresores supuesto esto como infalible, quien no dira terminarse dicha 
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distancia de docientas, y setenta leguas siquiera en la Ciudad del Gran Pará 
distante de Cabo Verde todo lo que ay de mar entre uno, y otro mundo, y 
por consiguiente con toda razon los Castellanos estender hasta el Pará sus 
conquistas.

161
 

 

 Segundo a argumentação espanhola exposta acima, foram os portugueses 

que ocuparam territórios que não lhes pertenciam, de acordo com as linhas 

estabelecidas pelo sumo pontífice católico séculos antes. Isso demonstrava que os 

espanhóis ainda fundamentavam seu direito de posse dos territórios no Tratado de 

Tordesilhas, assinado no século XV. No século XVIII esse Tratado já se encontrava 

ultrapassado em muitos de seus conceitos, não apenas por conta da mera 

passagem do tempo, mas principalmente em decorrência do próprio movimento da 

colonização do Novo Mundo que exigia novas maneiras de determinar o direito de 

posse de territórios “descobertos” ou “conquistados” e novas definições de fronteira. 

 De acordo com o jurista Carl Schimitt162, a transformação do pensamento 

jurídico europeu no século XV ainda aceitava o argumento do “descobrimento” como 

garantia do direito de posse do território “descoberto”, já no século XVI, passava a 

fundamentar-se na “occupatio”, através da confluência de doutrinas teológico-morais 

típicas da Idade Média com os modernos conceitos jurídico-civilistas. Disse Carl 

Schmitt: 

 

O título jurídico da occupatio corresponde à realidade de então, na medida 
em que pressupõe que o solo de príncipes e povos europeus é distinto, de 
acordo com o direito das gentes, do solo “ultramarino”. O solo do Novo 
Mundo pode ser ocupado livremente. Segundo essa tese, os juristas dos 
séculos XVII e XVIII pressupõem, na prática, que o solo do Novo Mundo só 
pode ser livremente ocupado por Estados europeus, e de modo que o solo 
colonial não se torne idêntico, em razão da ocupação, ao território estatal 
europeu dos ocupantes, mas permaneça distinto, como colônia comercial 
ou colônia de povoamento.

163
 

 

 Isso demonstra que os espanhóis do século XVIII - entre eles o redator do 

Informe que estamos analisando, D. Dionísio Alcedo y Herrera - tinham consciência 

de que afirmar o direito de posse de um território pelo “descobrimento” ou 

fundamentá-lo em linhas determinadas por um tratado do século XV não faziam 
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mais sentido naquele momento. De um modo geral, os europeus aceitavam a ideia 

de que, teoricamente, os territórios do Novo Mundo poderiam ser ocupados por 

qualquer Estado europeu cristão que promovesse tal ocupação, garantindo assim a 

posse das terras ocupadas. 

 Ora, como dissemos anteriormente, os espanhóis não tinham um projeto 

colonial de ocupação e aproveitamento das terras amazônicas, o que existia era 

apenas o projeto missionário posto em prática pelos jesuítas. Situação 

completamente oposta do que estavam fazendo os portugueses ali, fundando vilas, 

assimilando a população indígena, explorando produtos, entre outros fatores. Dessa 

maneira, entendemos que, para a afirmação da posse dos territórios do Marañón, 

em muitos de seus documentos, os espanhóis fundamentaram seus argumentos no 

antigo direito regulamentado pelo Tratado de Tordesilhas, pois não conseguiam se 

enquadrar nos modernos conceitos jurídicos de garantia de posse, justificando 

assim, sua insistência em apresentar os cálculos que fundamentariam a posse 

espanhola do Pará, conforme as linhas demarcadas em Tordesilhas:  

 

Que si queremos estar a los computos de los Geografos, y Marineros mas 
practicos, hallaremos, que la diferencia de grados de longitud entre Cabo 
Verde, y el Pará es mas de treinta grados pues el grado de longitud de 
Cabo Verde segun los mejores mapas es de trecientos cinquenta, y nueve, 
y el del Pará de trecientos veinte, y ocho. Demos à cada grado quinze solas 
leguas, y hallaremos ser distante el Pará de Cabo Verde sin contar la 
diferencia de la latitud quatrocientas cinquenta, y mas leguas con que queda 
escluido tambien el Pará de la Jurisdicion, y dominio de Portugal (...).

164
 

 

 A resposta portuguesa, também transcrita no informe do Presidente da 

Audiência, foi dada pelo então Governador do Grão Pará D. Alexandro de Sousa 

Freire, retornando à situação ocorrida ainda na primeira década do século XVIII, 

quando o Padre Samuel Fritz chegou enfermo ao Pará solicitando auxílio médico: 

 

(...) y es lo que respondieron al Padre Samuel con quien se movio primero 
el pleito quando estubo en el Para: y es que pertenece a los Portugueses 
este Rio Amazonas hasta Napo por averle andado ellos los primeros el año 
de mil seiscientos quarenta, y uno quando el Sargento Mayor Texeira en 
compañia de los Padres Xptoval de Acuña, y Andres de Artieda Missioneros 
Castellanos por orden de la Real Audiencia de Quito bolbiendo al Pará 
passo a la Corte de España para dar cuenta a Phelipe IV de lo descubierto 

                                                             
164

 ALCEDO Y HERRERA, Dionisio de. Informe... op. cit., 23 de maio de 1731. AGI, Quito, 158. 



122 

 

 

 

a fin que su Magestad confirmase la posession, y Conquista deste Rio a 
favor de la Corona de Portugal.

165
  

 

 Nesse caso, o governador português não usou um argumento mais 

convincente do que aquele usado pelos espanhóis. Enquanto os espanhóis 

embasaram sua argumentação no direito de posse regulamentado pelo Tratado de 

Tordesilhas, os portugueses também argumentaram usando o critério do 

“descobrimento” e não da “occupatio” - como diria Schmitt -, recorrendo à famosa (e 

já narrada neste capítulo) viagem do Capitão Pedro Teixeira.  

 Embora ambas as argumentações – a espanhola e a lusitana – estivessem 

amparadas no mesmo campo jurídico conceitual medieval, portanto ultrapassadas 

perante os novos fundamentos modernos, havia uma diferença na execução do 

projeto colonial que, de acordo com a “occupatio” moderna favoreceria o argumento 

português.  

De fato, foram os portugueses que aplicaram um sistema de ocupação, 

aproveitamento e defesa das terras amazônicas, enquanto que os espanhóis 

possuíam apenas o complexo missionário de Maynas como o modelo único de 

colonização naquela região. Assim, embora ambos os argumentos estivessem 

ancorados em um ideário já superado no século XVIII, a aplicação prática de um 

projeto colonial seria o ponto de apoio para a garantia da vantagem lusitana. E os 

espanhóis, principalmente os agentes coloniais diretamente ligados à estrutura 

administrativa da Província de Maynas, tinham plena consciência disso, até por esse 

motivo insistiam na construção de um argumento que fosse forte o suficiente para 

combater a vantagem portuguesa. Se os portugueses podiam usar a viagem de 

Pedro Teixeira como argumento válido, os espanhóis também tinham uma história, 

ainda um século mais antiga para ser contada: 

 

A esto respondo primero que un siglo entero antes esto es el año de mil 
quinientos, y quarenta Francisco Orellana que fue quien dio el nombre de 
Amazonas deste Rio lo andubo hasta su desemboque, y de alli pasando a 
España alcanzo del Emperador Carlos V su posession, y Conquista a favor 
de la Corona de Castilla.

166
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 Teria direito a posse quem descobriu ou quem ocupou? Essa era a polêmica 

que estava posta. Os espanhóis se apoiavam no direito do “descobrimento”, 

argumento vastamente utilizado pelos jesuítas em sua volumosa produção epistolar 

e aqui também disposto nesse Informe como justificativa para o trabalho missionário: 

  

(...) a lo menos por lo que toca a los Cambebas, Solimones, y otras 
Naciones hasta el Rio Negro por que no solo los que fueron a los primeros 
descubridores segun dexamos dicho fueron Missioneros Castellanos; mas 
tambien los que empezaron a dotrinar, y poblar dichas Naciones fueron 
primero por el año de ochenta, y quatro dos Missioneros Castellanos de 
nuestra Compañia, y de alli a poco tiempo el Venerable Padre Samuel, el 
qual fue el primero a entablar entre ellas, Iglesias, y dotrina al uso de los 
Christianos amistando juntamente, y trahiendo al gremio de la Iglesia otras 
muchas Naciones de los Rios adiacentes; (...).

167
  

 

 Mais notório é o fato de que esse documento, cuidadosamente tecido pelo 

Presidente da Audiência de Quito, fosse tão contraditório e até ingênuo em 

determinados momentos. Como já demonstramos, tanto a argumentação espanhola 

quanto a portuguesa se fundamentaram no direito de posse pelo “descobrimento”, 

porém a prática da “occupatio” nas terras do Grão Pará forneciam uma vantagem 

aos lusitanos. Don Dionísio, ignorando, ou querendo ocultar esse fato, fez a seguinte 

descrição: 

 

en dichos papeles entre otras cosas se refiere como quando bajó el Padre 
Samuel al Para que fue cerca el año de noventa para curarse de una grave 
enfermedad contrahida en los Solimones no tenian entonces los 
Portugueses como notó atentamente en todo este Rio mas que una corta 
fortaleza recien empezada a la boca del rio Negro, otra llamada Gurupá mas 
abajo del rio Xingú, y unas pocas aldeas bien cortas cerca del Pará de 
donde subian de quando en quando algunos blancos, mamelucos a las 
Rancherias de los infieles sin mas intento que de recoger cacao, y llevar 
algunos esclavos para los ingenios de abajo.

168
  

 

 Apoiando-se nos escritos deixados pelo Padre Fritz, D. Dionísio acabava por 

ressaltar os feitos portugueses em terras amazônicas, atestando que haviam ali 

aldeias e fortalezas construídas pelos portugueses, além da presença de colonos 

extraindo produtos naturais. Mesmo que a grandeza dessa descrição tenha sido 

atenuada pelo uso de alguns adjetivos – “corta fortaleza”, “recien empezada”, “pocas 

                                                             
167

 ALCEDO Y HERRERA. Idem, 23 de maio de 1731. AGI, Quito, 158. 
168

 ALCEDO Y HERRERA. Idem, 23 de maio de 1731. AGI, Quito, 158. 



124 

 

 

 

aldeas”, “algunos blancos” – podemos inferir que o lado português era muito mais 

dinâmico e integrado ao projeto colonial que o lado espanhol, que apenas possuía 

alguns padres missionários e um número reduzido de homens brancos vivendo 

exclusivamente em Borja ou em outras cidades adjacentes.  

 Outro argumento bastante utilizado na documentação espanhola para 

descaracterizar os feitos lusitanos foi a descrição da crueldade e da violência que 

estes teriam aplicado aos índios. Esse argumento também esteve presente no 

Informe de D. Dionísio que novamente embasou-se nas descrições de Fritz: 

 

Nada dire de las violencias, y barbaridades usadas con los infieles entrando 
a sus Tierras, quemandoles casas y chagras, matandoles a balazos por 
qualquiera leve motivo tratando a lo Cautivos peor que a las bestias: de 
donde se ha originado el que los infieles tanto aborrescan al presente el 
hazerse Christianos rezelandose de no aver a ser un dia esclavos de los 
Portugues, (...). Hablando en particular de los Iurimaguas, que oy llaman 
Solimones se refiere, como la primera vez que bajó el Padre a sus tierras, le 
dijeron como un espiritu malo los dominava, y tenia sugetos con tanta 
despotiques que de quando en quando les sobrevenia derrepente, y 
azotava cruelmente, y quando se iba embarcado en una Canoa se perdia a 
vista de todos sumiendose en el profundo del Rio: al oir lo qual el Venerable 
Padre planto, y bendijo una Cruz en publico asegurando a todos, que desde 
entonces en adelante el maligno no vendria mas, y no tendria poder en 
ellos, como en efecto sucedio: de alli empeso el Padre a poblarlos, y 
doctrinarlos. Esto es lo que consta acerca los principios de la Reduccion de 
esas Naciones, las quales preguntadas muchas vezes del Padre si tenian 
alguna noticia de los Portugueses del Pará respondian solo, que tenian 
noticia de una nacion alla abajo, que no savian si eran christianos, o infieles 
que les venia a hurtar sus hijos, y los amenazavan de quererlos hazer todos 
esclavos.

169
 

 

 Infelizmente para os espanhóis, esse tipo de argumento não fazia a balança 

pender para o seu lado; com ou sem o uso da violência, o fato era que os 

portugueses haviam, definitivamente, implantado um projeto de colonização nas 

terras amazônicas enquanto que os espanhóis insistiam apenas no projeto 

missionário em Maynas.  

Destacamos mais uma vez o quão inexpressivo era o número de atores 

espanhóis por aqueles territórios. De fato, vivendo na região em litígio, ou seja, nas 

áreas de fronteira, estavam somente os padres missionários, como fica claro no 

seguinte trecho do Informe: 
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(...) viendo los vezinos del Pará, y Marañon, que el unico que tenian para 
hazerse dueños de este Rio, eran los Missioneros Castellanos de nuestra 
Compañia siempre zelosos no solo del bien de las almas, mas tambien de 
los derechos de los Reyes en cuio dominio viven, lo primero que trataron fue 
echar la Compañia de sus Missiones introduciendo en su lugar los Padres 
Carmelitas Portugueses.

170
  

 

O Governador e outros poucos colonos residiam em Borja, capital da 

Província de Maynas, cidade bem distante das fronteiras do território missionário. A 

principal arma de defesa utilizada por esses atores diretamente interessados na 

defesa de Maynas, era a escrita: 

 

(...) los Missioneros Castellanos, los Governadores, y Tenientes del 
Govierno de Maynas a quienes pertenece este Rio, no han dejado de 
protestar contra posession tan violenta todas las vezes que han podido, 
como consta en especial por las muchas Cartas escritas a la Corte Romana 
Castellana, Portuguesa, y Governadores del Marañon por el Padre Samuel, 
y Superiores de estas Missiones a quienes con especial cuidado su 
Magestad Catholica en repetidas cedulas tiene encargada la pacificacion, y 
conversion de las Naciones que viven en las riberas de todo este Rio.

171
  

 

A estas autoridades não cabiam outras atitudes mais ofensivas, apenas lhes 

era devido denunciar o problema. As demais autoridades coloniais de maiores 

poderes no cerne da estrutura político-administrativa espanhola, e a quem cabiam 

atitudes mais drásticas, como o Presidente da Audiência de Quito ou os Vice-reis do 

Peru ou Nova Granada, viviam nas capitais, sucessivamente em Quito e em Lima ou 

em Santa Fé, bem distantes, portanto, das fronteiras de Maynas afetadas pelo 

avanço português. 

 

Que si los Señores Virreyes del Peru, y Presidentes de la Real Audiencia de 
Quito, no han embiado, sino es una vez sola, tropas de soldados para 
hechar los Portugueses de estas tierras esto a sido parte por las muchas 
dificultades de Caminos, y pagas que se ofrecian para semejante jornada, y 
poco, o ningun provecho, que de alli esperavan a la Real Hazienda, parte 
por que los mesmos Missioneros de la Compañia fiados en la mucha 
Religiosidad la nacion Portuguesa tubieron siempre esperanzas de 
componer el pleito sin el ruido de las armas, las quales sirven de ordinario 
de mucho embarazo a la conversion de los infieles.

172
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 Portanto, Maynas era vista como uma região onde “poco, o ningun provecho, 

que de alli esperavan a la Real Hazienda”, que não merecia a atenção das 

autoridades, as quais em suas jurisdições, estavam envolvidas em outras atividades 

mais lucrativas para o império espanhol, e para si mesmos. Dessa forma, Maynas 

era uma região praticamente esquecida, cujo cuidado foi negligenciado pelas 

autoridades competentes - “por el corto interes de un poco de cacao, y quatro 

esclavos, que es todo el provecho que pueden sacar de estas tierras”173 – 

estivessem elas radicadas em terras americanas ou na capital espanhola. 

 Contudo, os missionários jesuítas sempre estiveram dispostos a defender 

aquele território, não apenas para mantê-lo sob o controle espanhol, mas também 

por propósitos próprios da ordem religiosa da qual faziam parte. Para a Companhia 

de Jesus, mais missões significavam maiores oportunidades de participação direta 

nas estruturas de poder dos estados nacionais europeus. Dessa forma, eram 

constantes as súplicas dos padres solicitando ao rei que ordenasse aos portugueses 

a restituição daquelas terras aos missionários: 

 

Lo que repara aqui algun discreto es que aviendose ya perdido casi del todo 
dichas Missiones, como acavamos de decir no ay para que pretender su 
restitucion. Respondo que esto no obstante, contente esta la Compañia con 
que se le buelvan siquiera esas pocas Aldeas, que han quedado aun que 
muy cortas y casi acavadas; pues no le faltaran trazas a su zelo, con que 
aumentarlas, y entablando de nuevo; y retirandose de este Rio las armas 
Portuguesas espera bolveran a salir otra vez de los bosques, y Rios muchas 
Naciones, que en los tiempos pasados avian empezado a comunicar con 
nuestros Missioneros (...).El bien, y salvacion de estas almas es lo que 
principalmente nos obliga e impelle a solicitar con todo empeño la 
restitucion de estas Missiones. Lo que solo dezimos es, que bolviendose a 
la Compañia Castellana dichas Missiones procurara ella con todo el empeño 
possible, que nunca falten Missioneros, que cuiden de la enseñaza de esos 
pobres indios sin los desordenes apuntados.

174
 

 

Mas os padres jesuítas de Maynas não queriam apenas a restituição de suas 

antigas missões. Para eles era claro que, caso a coroa espanhola não tomasse uma 

providência em relação aos abusos cometidos pelos portugueses do Pará, estes 

continuariam a promover entradas no território missionário para captura de índios e 

exploração de produtos, favorecendo a tomada dessas regiões por tropas 
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portuguesas. Sendo assim, solicitavam os padres que, além da restituição das 

terras, a coroa agisse de modo a coibir novos ataques: 

 

A mas de la restitucion de dichas aldeas, lo que pide, y suplica la Compañia 
Castellana, es que con todo el esfuerzo possible se prohiben, y castiguen 
las insolencias, y desacatos de los, que sin mas ley que la del propio interes 
se atrebien de aqui en adelante debajo de qualquiera pretexto hazer sacas 
de infieles en tierras cercanas a las Missiones, que tiene, o tubiere la 
Compañia, como algunos desalmados, e indignos del nombre de Portugues 
han hecho, o pretendido hazer los años pasados, quitandonos la paz, y 
quietud, y ahuyentando a muchos infieles, que estavan para reducirse al 
gremio de la Iglesia.

175
  

 

 Na realidade, a coroa espanhola havia tomado as providências adequadas 

aos seus interesses por aquela região, como o envio de cartas ao rei de Portugal 

solicitando a retirada dos portugueses e o envio de Cédulas Reais às autoridades 

americanas autorizando a restituição das Missões aos jesuítas de Maynas, 

providências apenas burocráticas. 

Como demonstrado anteriormente, Maynas não era uma Província lucrativa 

aos olhos do império e não estava economicamente integrada a outros centros 

dentro do sistema colonial espanhol. Dessa forma, aos olhos da coroa e das demais 

autoridades coloniais, estivessem elas alocadas em Madri, Lima ou Quito, não era 

justificável investir na defesa militar de territórios localizados nos confins do império.  

Maynas era palco de vários campos de conflito de interesses. Em uma 

primeira escala, mais abrangente, temos o confronto principal entre dois impérios 

ibéricos em expansão. Numa escala menor também podemos observar outra escala 

de conflito entre as ordens religiosas – representantes, é claro, dos interesses de 

suas coroas – que também defendiam suas próprias conveniências. Merece 

novamente destaque o conflito entre a ordem dos jesuítas que representavam os 

interesses coloniais espanhóis em Maynas e os carmelitas a serviço da coroa 

portuguesa no Pará. Ambas as ordens constantemente chocavam-se nas regiões 

fronteiriças, como já mostramos através do relato do Padre Sana. 

 O choque entre essas duas ordens era tão grande que os jesuítas chegaram 

ao ponto de denominar aos carmelitas portugueses como “Piratas enemigos de la 
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fee, y del Evangelio” 176, ressaltando assim, o caráter duplamente ilegal de sua 

atividade missionária em uma região que, além de supostamente pertencer a outro 

Estado europeu - no caso a Espanha -, também seria área de missões pertencentes 

a outra ordem religiosa, a Companhia de Jesus. Como os padres jesuítas de 

Maynas raramente possuíam escolta armada e podiam contar com parcos ou 

mesmo nenhum auxílio das autoridades espanholas, lhes restava apenas a opção 

de suplicar aos portugueses: 

  

Aora para remate de lo dicho se suplica en primer lugar al Señor 
Governador y demas Justicias del estado del Marañon, y Pará, consideren 
atentamente todo esto delante de Dios, y piensen certamente al remedio 
sino es que quieran cargar sobre sus conciencias la perdicion de 
muchissimas almas. Consideren à mas de lo dicho hasta aora que por una 
parte, poco, o ninguno es el provecho, que tiene de estas Tierras el Rey de 
Portugal, pues ya desvanecieron los tesoros prometidos de los primeros 
descubridores, y el poco Cacao, y esclavos que de el se sacan se deben 
solo en provecho de algunos particulares; por otra parte muchissimos son 
los Cargos de conciencia que se les siguen de los desordenes que hemos 
ido apuntando, y pudieramos todavia apuntar (...).

177
 

 

 É importante ressaltar que, diante da possibilidade de tecer uma 

argumentação pouco convincente, os espanhóis – nesse caso, D. Dionisio Alcedo y 

Herrera – tentaram fazer com que os portugueses desistissem das terras alegando 

que elas não eram produtivas e lucrativas. Dessa forma, demonstravam sua total 

incompreensão diante do projeto colonial português desenhado para a exploração 

das terras amazônicas. 

 Ressaltamos mais uma vez que o Presidente da Audiência de Quito não 

possuía autonomia para iniciar um conflito armado com os portugueses; na verdade, 

uma atitude ofensiva não era sequer considerada, nem pelas autoridades 

americanas e menos ainda pela coroa espanhola. Sendo assim, cabia ao Presidente 

tomar atitudes burocráticas e diplomáticas, buscando através de uma argumentação 

convincente, a saída pacífica dos portugueses dos territórios espanhóis.  

Então, ainda no ano de 1731, D. Dionísio Alcedo y Herrera encaminhou uma 

carta ao Governador do Grão Pará e Maranhão, D. Alexandro de Sousa Freire 

defendendo a atuação dos padres jesuítas nas missões castelhanas, reivindicando a 
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posse espanhola dos territórios e reiterando a forma equivocada como vinham 

agindo os portugueses; nas palavras de D. Dionísio “(...) los injustos medios con que 

en diferentes ocasiones se ha pretendido por algunos Cavalleros Governadores 

antecessores de Vue. Señoria, y por los Padres Misioneros de la Religion de 

Nuestra Señora del Carmen imbertir, y confundir los determinados lindes de las 

Jurisdicciones de ambas Monarquias(...).”178 

 Um ponto muito importante a ser destacado na carta de D. Dionísio a D. 

Alexandro se refere ao dito meridiano de demarcação estabelecido no Tratado de 

1680; esse meridiano passaria pelo Pará e marcaria a linha divisória entre as posses 

dos impérios ibéricos. Neste informe de 1731, D. Dionísio situa esse meridiano 

exatamente cortando a cidade de Belém, o que o leva a crer que os domínios 

castelhanos se estenderiam até os limites da cidade portuguesa. 

 Nesse pequeno trecho, podemos observar uma ligeira mudança na 

argumentação tecida pelo Presidente da Audiência de Quito que, em documento 

anterior, fundamentou o direito espanhol de posse daqueles territórios apenas no 

argumento do “descobrimento”. No trecho acima citado podemos observar dois 

pontos bem claros que embasariam o direito de posse espanhola na “occupatio”. Em 

primeiro lugar os territórios pretensamente espanhóis foram regularmente ocupados 

através da fundação de missões pelos padres jesuítas a serviço da Espanha, em 

segundo lugar, isso apenas teria sido possível através dos investimentos da coroa 

castelhana.  

 Esse ponto de vista exposto por D. Dionísio revelava uma mudança no foco 

de sua argumentação. Ele não estava mais fundamentando seus argumentos 

apenas na existência de uma linha imaginária que serviria como limite entre os 

domínios de ambos os impérios ibéricos. Agora, ele já começava a usar argumentos 

semelhantes aos dos portugueses, demonstrando uma maior compreensão da 

realidade na qual estava inserido e das ideias jurídicas modernas. 

 Outra questão interessante de se destacar neste documento é como D. 

Dionísio conseguiu utilizar-se de um discurso diplomático, acusando os colonos 

portugueses da invasão das terras espanholas, porém defendendo a ideia de que 

essa atitude ofensiva certamente não era incentivada pela coroa lusitana. 
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(...) no puede ser del Real animo de su Magestad Portuguesa, y que en fee 
de la Confederacion, y reciprocas aliansas celebradas (...) entre el 
Serenissimo Señor Principe de Asturias mi Señor con la Serenissima 
Señora Infanta de Portugal Doña Maria Barbara mi Señora, y el Serenissimo 
Señor Don Joseph Princípe de Brasil con la Serenissima Señora Infanta de 
Castilla Doña Maria Victoria (...).

179
  

 

 De acordo com D. Dionísio, os monarcas ibéricos firmaram um acordo que 

impediria a execução de uma política ofensiva. Então, os colonos portugueses 

estariam descumprindo um Tratado, porém a culpa seria apenas dos próprios 

colonos e não dos seus respectivos monarcas. Diplomaticamente, D. Dionísio 

tentava evitar um acirramento das hostilidades entre as duas coroas ibéricas. 

 Por fim, D. Dionísio ressaltou que, como autoridade representante dos 

interesses de suas respectivas coroas, lhe cabia manter o clima pacífico naqueles 

territórios, refletindo assim o interesse de sua majestade. D. Dionísio complementou 

sua argumentação destacando novamente a boa conduta dos espanhóis que 

estariam pacificamente obedecendo aos acordos estabelecidos em contraposição 

aos portugueses que agiam violentamente, principalmente contra as Missões dos 

padres jesuítas, conforme segue:  

 

se mantiene desarmada la Provincia de los Maynas frontera de ese 
Govierno, y retirado de mi orden su Governador, por estas respectivas 
uniones que afianzan la correspondencia, y la seguridad entre las dos 
Magestades Catholicas Luzitana, y no por que caresca del necessario 
numero de tropas para su guarnicion, y de oficiales que las manejan para la 
defensa, y para la hostilidad hallandome yo de Presidente de esta Real 
Audiencia Governador, y Capital General de las Provincias de su Distrito en 
cuyo presupuesto espero que Vuestra Señoria contribuira de su parte a 
conservar la buena correspondencia que debemos mantener entre nosotros 
los vasallos de ambas Coronas y a esforsar con Religiosos zelo el beneficio 
espiritual de los infieles dejando la Mission de los Padres Jesuitas 
Castellanos corra sin embarazo en el Distrito de los terminos que le 
pertenecen, y que cesen los daños, y correrias que hasta aora se han 
cometido por los Vezinos de la Aldea de San Pablo en los Pueblos 
reducidos (...).

180
  

 

Para encerrar a análise desse documento vale ressaltar apenas mais um 

ponto da argumentação de D. Dionísio exposto na citação anterior. Ele deixava claro 

que os espanhóis ainda não se utilizaram dos meios militares para defesa dos seus 
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territórios não por falta de homens suficientes para tal finalidade. Ora, como já 

expusemos repetidas vezes, a Província de Maynas era ocupada basicamente pelos 

padres jesuítas que desempenhavam o papel de representantes da coroa espanhola 

por aquelas terras; por mais que esses missionários estivessem acompanhados por 

soldados, ainda assim o número de homens residentes nas regiões mais próximas 

da fronteira com os domínios portugueses era inexpressivo. 

Corroborando com os pontos de vistas do Presidente da Audiência de Quito, 

analisaremos uma carta redigida também em 1731 pelo padre jesuíta Juan Bauptista 

Julian181, missionário de Maynas, conforme veremos a seguir. 

De uma maneira geral, podemos dizer que o Padre Julian reiterou a 

argumentação tecida até então pelos padres de sua ordem e pelas autoridades 

espanholas competentes. Embora a carta do padre não revele novidades em relação 

aos documentos apresentados anteriormente, se faz necessário nesse trabalho 

destacar a atuação dos padres como agentes coloniais. Isso se justifica, pois, por 

várias vezes afirmamos que havia poucos atores agindo em defesa dos interesses 

coloniais espanhóis em Maynas, sendo assim, a repetição contribui para a 

construção de nossa tese. 

A carta de Julian possui uma introdução – típica da escrita jesuítica – 

enaltecendo o trabalho dos missionários de Maynas entre os inúmeros grupos 

indígenas nativos da região, em atendimento aos interesses de sua Igreja e de seu 

Rei. 

Em relação ao avanço português, o primeiro ponto destacado por Julian era 

sobre a construção de uma fortaleza que os portugueses estavam fabricando na 

boca do rio Napo, região muito próxima da Missão de San Pablo e cuja posse era 

reivindicada pelos espanhóis. Segundo o jesuíta, essa situação tinha dois 

problemas; além da posse ilegítima efetuada pelos portugueses de territórios 

espanhóis, ela também causava transtornos ao trabalho missionário, pois a 

presença dos colonos lusitanos assustava e afastava os índios de suas missões 

que, “(...) huyendo, y retirandose a vezes los de nuestros Pueblos cercanos y los 

neophitos que actualmente estamos reduciendo al gremio de la Iglesia. (...)”182.  
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Para Julian, o mais lamentável dessa situação era o fato de que os 

missionários sequer tinham condições de se defenderem, pois não contavam com a 

presença de uma escolta armada para tal; a solução, para Julian nesse caso era de 

que, “(...) parece muy necessaria una escolta de una dozena de soldados con 

provision de armas, y polbora, y un corto estipendio”183. De acordo com a opinião 

geral dos missionários de Maynas, essa escolta armada promoveria a segurança 

das missões em caso de ataque português, auxiliaria os padres em novos contatos 

com grupos indígenas ainda não convertidos e na fundação e manutenção das 

reduções. 

 Assim como pensava o padre Maroni, para Julian, a integração entre os 

soldados e os índios aldeados era essencial para que esses últimos abandonassem 

seus antigos costumes e passassem a adotar o modo de viver europeu. Essa 

fórmula seria indispensável para o sucesso do projeto missionário para Maynas: 

  

(...) por que es quasi impossible de reducirlos como tan esparcidos en el 
monte, sin govierno ni cabeza, a quien tengan algun respecto, viviendo 
todos à su antojo incapaces de alguna razon; y aun de mas dificultad 
conserbarlos ya reducidos, sino es que mas vezes, y de continuo vaian 
unos blancos a verlos, y animarlos con su asistencia, a que hagan su 
Pueblo, y Chacaras para vivir en comunidad, y a quienes tengan algun 
miedo: assi nos enseña la experiencia, aun que no lo dixeron, y lo dexaran 
escrito todos los practicos, pues por este medio no mas se conseguio lo que 
ay entablado, y establecido en estas Missiones, y desde que no huvo mas 
este medio no se conquio mas cosa considerable.

184
 

 

 Esse assunto merece algumas considerações. O projeto jesuítico não se 

pautava somente na conversão dos índios; para a Companhia de Jesus, as 

reduções seriam também espaços onde os índios seriam integrados social, política e 

economicamente na cultura europeia, ou seja, a redução era o instrumento de 

transformação do índio “gentio” em um cristão, no sentido mais amplo desse 

significado. 

 Esse ponto é muito importante para a construção de nossa tese, pois ao 

longo de toda a história de Maynas, o único projeto proposto seja pelos jesuítas, seja 

pelas autoridades civis, como, por exemplo, o Governador Francisco Requena – 

assunto que será tratado adiante – era o projeto missionário que partia do 
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pressuposto de que a integração dos três elementos – o indígena, o missionário 

(seja da Companhia de Jesus ou de outra ordem religiosa) e o soldado – seria 

fundamental para promover a ocupação e a defesa dos territórios, principalmente 

daqueles mais próximos da fronteira com os domínios portugueses. 

 Padre Julian também apresentou uma proposta de contenção das invasões 

portuguesas em Maynas185. Ele propunha às autoridades competentes o envio de 

uma carta ao Governador do Grão Pará, primeiramente solicitando aos portugueses 

que parassem a construção da fortaleza na boca do rio Napo, pelo fato dessas 

terras estarem situadas dentro dos territórios espanhóis, conforme as determinações 

dos Tratados assinados por ambas as majestades. Depois, que fosse solicitado ao 

Governador português que ele não permitisse a subida de seus homens em território 

missionário, pois estes estavam capturando, escravizando e matando os indígenas 

aldeados; e mais, que fosse solicitada a devolução das terras indevidamente 

ocupadas e dos índios aprisionados. O padre Juan Baptista Julian terminou sua 

carta agradecendo o apoio do rei aos jesuítas e reiterando a necessidade de que se 

disponibilizasse uma escolta armada para as Missões de Maynas. 

 No ano de 1732, o então Governador do Grão Pará, D. Alexandro de Souza 

Freire, escreveu uma carta em resposta às reivindicações do padre Julian. Ele 

garantia que, de sua parte, nada seria feito com o objetivo de molestar os padres 

jesuítas espanhóis, muito menos de causar danos às suas Missões. Porém, 

solicitava que fosse permitido aos portugueses a comunicação e o comércio com os 

espanhóis daquelas partes: 

 

(...) he determinado (...) que de mi parte se haga cosa alguna que pueda 
servir de menor molestia a los Reverendos Padres Missioneros de parte de 
Castilla. Mas antes emplearme en todo quanto fuere menester de cooperar 
y efectuar a que puedan exercitar sus Sanctos Ministerios por todas sus 
Missiones sin que de parte de los Portugueses se les ponga el menor 
estorbo solo que se concienta a los Portugueses algun comercio, y 
comunicacion con los españoles por estas partes, (...).

186
  

 

 Essa citação revela que havia fortes indícios de que o comércio entre os 

jesuítas de Maynas e os portugueses do Pará era uma prática comum naquela 

região. Por diversas vezes, ao longo do período de existência da Província de 
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Maynas, os próprios jesuítas descreveram a dificuldade de acesso à região, seja 

usando a rota que partia de Quito ou mesmo a de Lima. Também eram comuns os 

relatos escritos pelos missionários – Padre Samuel Fritz foi um exemplo disso – que 

atestavam a facilidade de seguir a correnteza rio Marañón abaixo e chegar até os 

territórios portugueses. Isso nos mostra que, para aqueles que residiam em Maynas, 

era mais fácil chegar até a cidade portuguesa do que a uma das capitais 

espanholas; portanto, temos um sinal de que as trocas comerciais entre espanhóis e 

portugueses em Maynas deveriam ser frequentes. 

 Em resposta à solicitação do Governador português Alexandro de Souza 

Freire em estabelecer comércio com os espanhóis de Maynas, o Padre Julian 

escreveu, no mesmo ano de 1732, que o Governador não envie ninguém para isso, 

porque a realização de contatos comerciais entre os portugueses do Pará e os 

espanhóis de Maynas estaria totalmente fora de cogitação. 

 Além disso, completava o padre sobre a necessidade de determinar 

acertadamente os limites dos impérios ibéricos por aquelas partes. Julian sugeria ao 

Governador que ele enviasse um Sargento-mor para realizar tal verificação e que, 

após determinado o limite, se erguesse um Forte como marco da fronteira. O Padre 

ainda se dizia disposto a auxiliar o Sargento português nessa tarefa, porém, como 

religioso, não seria ele o mais recomendado para a função. O jesuíta lamentava-se 

da falta de homens capazes de realizar esse trabalho: 

 

Excelentissimo Señor es assi que yo en mi Carta antecedente abra dos 
años declare mis deseos del ajuste de esta dependencia a cerca de sus 
Jurisdicciones de ambas Magestades en este Rio para nuestro sosiego, y 
quietud, pero como ha venido solamente de parte de la Corona de Portugal 
el Sargento mayor Don Melchor Mendes a este mismo fin, faltandonos aqui 
Persona que de parte de Castilla tenga poder, y Comision semejante que 
menos la tengo yo un pobre Religioso no se puede dar cumplimiento a de 
quando a nuestros deseos de una final decicion.

187 
 

Em resposta a toda essa intensa e tensa troca de cartas entre o padre Julian 

de Maynas e o Governador português, o Presidente e os Ouvidores da Audiência de 

Quito manifestaram sua deliberação a respeito do assunto: 
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Los Señores Presidente, y Oidores de esta Real Audiencia, (...), dijeron que 
(...) se de quenta a su Magestad, con testimonio de los autos para la 
resolucion, que pertenece a su Real Persona, y juntamente al Govierno 
Superior de estos Reynos, para qualquiera providencia que se ofrezca en la 
materia, y atento a que el Señor Presidente de esta Real Audiencia tiene 
escrito al Governador del Gran Pará, repita Carta sobre la materia, para que 
no se intente novedad, hasta la resolucion de la Real Persona , y por la 
Secretaria de Camara se escriva carta al Reverendo Padre Superior de la 
Mission Juan Baptista Julian dandole las gracias, de la prudencia, y zelo a la 
Corona con que se ha portado (...).

188
 

  

 Podemos observar que não foram tomadas providências efetivas de defesa 

das fronteiras por parte das autoridades quitenhas. O que lhes cabia, como já 

aludimos anteriormente, era informar ao Conselho de Índias e ao rei castelhano a 

situação e esperar sua deliberação a respeito. Tendo em vista a morosidade das 

comunicações, a decisão do rei, caso houvesse alguma, demoraria alguns meses 

para chegar até as autoridades competentes para cumprí-la; na situação específica 

de Maynas, essa demora na tomada de decisões favoreceu a atuação dos 

portugueses nas áreas de fronteira, dificultando assim, futuras ações militares de 

defesa dos territórios espanhóis. 

  Analisaremos agora alguns documentos produzidos pelo padre Andrés de 

Zárate, jesuíta que nasceu na Espanha em 30 de março de 1682. Em 1700, entrou 

para a Companhia de Jesus, onde lecionou gramática, filosofia e teologia. Foi vice 

provincial e visitador da Província de Quito entre os anos de 1735 e 1738. Em 1739, 

já em Madri, escreveu o “Informe que haze á su Magestad el Padre Andrés de 

Zarate, de la Compañía de Jhesus, Visitador y Vizeprovincial que acava de ser de la 

provincia de Quito, en el Reyno de el Perú, y de su Misiones del río Napo y del 

Marañón”, informe no qual registrou seu itinerário, suas observações e suas 

propostas para dar mais dinamismo à atividade missionária em Maynas. Mas esse 

não foi o único documento produzido por Zárate; ele também escreveu outras cartas 

e relações189 referentes à atividade missionária jesuítica em Maynas.  

 O primeiro documento escrito pelo padre Zárate que vamos analisar é sua 

“Relacion de la Mission Apostolica que tiene a su cargo la Provincia de Quito de la 
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Compañia de Jesus en el Gran Rio Marañon en que se refiere lo sucedido desde el 

año de 1725 hasta el año de 1735”190 escrita no Colégio de Quito, em 30 de outubro 

de 1735. 

Nesse documento, Zárate dividiu a história das Missões de Maynas em três 

partes: a primeira composta pelas reduções estabelecidas nos anos passados, a 

segunda, pelas novas reduções e conquista de infiéis e a terceira pelos estorvos que 

impediam o progresso das missões. Logicamente o maior estorvo às missões 

apontado pelo padre era o problema das invasões portuguesas “que arruynaron los 

años antecedentes la parte mayor, y mas lucida de nuestras Misiones, deseando 

hazer lo mismo con lo restante de ellas”191. 

Assim como os demais padres jesuítas anteriormente citados neste trabalho, 

o Padre Zárate também fez propostas de ocupação e defesa do território missionário 

em Maynas. Segue abaixo uma delas: 

 

Uno de los medios, (...) para la conservacion, y adelantamiento de las 
Misiones, es el procurar de aumentar con nuevos vezinos esta Ciudad, y 
entablar otra Poblacion semejante en la Provincia de Omaguas, que sirva 
de freno à lo Portugues, y tambien a los Indios recien convertidos, que 
llevados de su natural inconstancia à cada paso, burlandose del Misionero 
desamparan las Reducciones, y buelven a sus escondrijos.

192
  

 

Zárate apontava para uma questão importante para o sucesso do projeto 

missionário. A presença de colonos espanhóis na região seria essencial para o 

desenvolvimento das missões e para a proteção daquelas terras das invasões 

cometidas pelos portugueses. Sabemos que Zárate não foi o primeiro a colocar essa 

premissa, mas a insistência dos jesuítas em repetí-la refletia o projeto que aqueles 

padres haviam idealizado – porém não totalmente aplicado – para Maynas. De 

acordo com esse projeto, somente a integração entre colonos - principalmente 

soldados - missionários jesuítas e as populações indígenas seria capaz de garantir o 

sucesso da colonização espanhola na região. Insistimos nessa ideia por dois 
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motivos: primeiro porque ela aparece constantemente no projeto jesuítico para 

aquelas missões, e segundo porque ela permeou toda a história da Província de 

Maynas. 

Retomando a questão das invasões portuguesas, Zárate denunciou as ações 

de apresamento de índios cometidas pelos lusitanos em território missionário. Vale 

destacar a maneira pejorativa com que o padre se referiu aos portugueses, 

chamando-os de “Piratas”, portanto ressaltando o caráter ilegal das ações 

portuguesas: 

 

Tiene oy esta Reduccion setenta, y seis familias de Omaguas, y casi otras 
tantas de diferentes Naciones, que hazen cerca de seiscientas almas. 
Muchas mas tuviera, si el rezelo de los Portugueses, no huviesse obligado 
gran parte de los Infieles a esconderse en lo mas retirado de los bosques; y 
no huviessen aquellos Piratas llevado cautivos hazia el Gran Pará mucha 
parte de algunas Naciones mas cercanas, como son los Mayorunas, y 
Ticunas.

193
 

 

É importante demonstrar aqui a que interesses os jesuítas respondiam. É 

errôneo acreditar que esses padres agiam apenas de acordo com os interesses de 

sua ordem religiosa, neste caso, a Companhia de Jesus. Mas também é equivocado 

pensar que eles estavam exclusivamente a serviço da coroa espanhola. O certo é 

que estes homens ora agiam representando seus próprios interesses como 

membros de uma ordem religiosa, ora servindo aos interesses da coroa a qual 

representavam. Essa duplicidade era constantemente expressada pelos jesuítas em 

seus documentos, como vemos no trecho abaixo: 

 

Tocante al entable de Nuevas Reducciones, y conquista de Naciones 
Infieles, no obstante los muchos estorbos, de que despues diremos, no ha 
dejado el zelo incansable de nuestros Misioneros de usar todas las 
industrias posibles para estender en aquellos bosques inacabables el Reyno 
de Christo, y procurar nuevos Vasallos à nuestro Catolico Monarca.

194
 

 

Destacamos que a ambiguidade dos interesses dos jesuítas não era velada, 

mas sim exposta claramente, demonstrando que as atitudes dos padres 

missionários refletia esse duplo ensejo de servir aos interesses religiosos e políticos. 
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Sobre essa questão dos interesses defendidos pelos jesuítas, afirmou 

Fernando Torres Londoño que “Os ‘espanhóis’ e ‘portugueses’ das missões não 

eram assim tão ‘espanhóis’ e tão ‘portugueses’ como foi o caso de Fritz e 

Bettendorff, o referencial fundamental não era a origem, mas a condição de jesuíta a 

serviço de uma província”195, ou seja, para o autor, aos jesuítas, acima de tudo 

estariam os interesses relacionados às suas necessidades particulares, de acordo 

com a realidade em que estavam inseridos. 

Retornando ao assunto dos estorvos às Missões de Maynas, em sua 

“Relacion”, Padre Zárate enumerou alguns dos fatores que estariam impedindo o 

crescimento e o efetivo sucesso daquelas reduções. Além do já citado problema das 

invasões portuguesas, Zárate destacou mais dois empecilhos: a falta de 

missionários em atividade, e a falta de escolta de gente espanhola armada para o 

acompanhamento e proteção dos missionários em suas entradas; essas 

reclamações eram comuns entre os jesuítas de Maynas, como já demonstrado 

anteriormente. 

Sobre o problema da falta de uma escolta armada que protegesse e ajudasse 

o padre em sua atividade missionária, Zárate ressaltou a importância dela, uma vez 

que, por aquelas terras, eram muito numerosos os grupos indígenas considerados 

selvagens. Nas palavras do jesuíta: 

 

Añadese à esto la falta de Escolta de alguna gente española, que 
acompañe con armas defensivas à los Missioneros, quando entran à 
Provincias Infieles, y assista al entable de las reducciones, industriando, y 
alentando con discression, y eficacia, los nuevos moradores al trabajo, de 
que tanto aborrecen, enseñandoles con su exemplo à acudir a la Iglesia, y 
Doctrina; obedecer, y respetar al Padre; enfin sirviendoles de freno para que 
ni se atrevan à algun desacato, ni sean tan inconstantes, y faciles à bolver 
como bestias à sus querencias, y escondrijos, llevandose la herramienta, y 
Parvulos Bautizados, y dejando al Missionero en un total desamparo. Por 
falta de escolta se han visto tambien precisados nuestros Missioneros à 
desistir por aora de la conquista de algunas naciones, que à mas de su 
natural fiereza, e inconstancia tienen el sobrescrito de alzadas, y apostadas; 
quales son los Xibaros, Piros, Cunibos, Abijiras, y otros, que los años 
pasados mataron alevosamente à Españoles, Indios, y algunos de nuestros 
Missioneros.

196 
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 Uma dos argumentos usados por Zárate para justificar a necessidade de uma 

escolta armada – além do caráter “inconstante” dos índios – era o fato de que os 

missionários não estariam conseguindo entrar nos territórios de alguns grupos 

considerados mais belicosos. Isso porque, foram esses grupos, os responsáveis por 

duas grandes rebeliões indígenas que provocaram a morte de missionários, como 

foram os casos dos assassinatos dos padres Rickter197 e Suarez em fins do século 

XVII. 

Entretanto, as reclamações do padre Zárate não se encerraram nesses dois 

pontos, ele ainda apontou mais um fator a ser observado. A falta de um governador 

exemplar e zeloso para Maynas, como haviam sido, segundo Zárate, os três 

primeiros, todos os membros da família Vaca y Cadena. Já foi apontado nesse 

trabalho o grande problema dos Governadores de Maynas: de um modo geral, a 

maioria dos homens que desempenharam essa função até aquele momento, 

firmaram residência em Borja ou em cidades ainda mais longes de Maynas - como 

Quito, por exemplo – e muitos deles nunca sequer realizaram uma só visita à 

Província de sua jurisdição. 

 O missionário apontou ainda mais um elemento que impediria o pleno 

desenvolvimento das Missões de Maynas. A falta de utensílios, como ferramentas e 

outros objetos de metal, tão úteis para presentear os grupos indígenas nos primeiros 

contatos e também para mantê-los reduzidos nos pueblos. Segundo Andrés de 

Zárate, no ano de 1716, foi determinado em Cédula Real que os jesuítas em Missão 

deveriam receber 200 pesos por ano como pagamento pelo trabalho missionário. No 

caso de Maynas, esse dinheiro não chegava diretamente às mãos dos missionários; 

ainda na capital o dinheiro era usado para a compra de objetos que seriam úteis aos 

padres – roupas, ferramentas, agulhas, tesouras, facas, machados, alimentos, entre 

outros – e então, os produtos – e não o dinheiro – seriam enviados para as Missões 

de Maynas. Porém, essa remessa quase nunca atingiu seu destino, em muitos 

casos, era um dos missionários de Maynas que se dirigia a Quito e retirava o 

material para garantir que os jesuítas das missões o recebessem. A partir desse 
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fato, podemos inferir o quanto era difícil a vida dos padres e a prática da atividade 

missionária em Maynas. 

Por fim, em sua “Relacion”, Zárate retomava o assunto das invasões 

portuguesas, tão prejudiciais para as Missões, principalmente para aquelas situadas 

nas regiões dos rios Napo e Negro; segundo Zárate: 

 

Estos perversos Catolicos con nombre de Portugueses, que indignamente 
blasonan, teniendo por termino su Jurisdiccion, y conquista su insaciable 
codicia, atropellando las Leyes Pontificias, y los derechos de Castilla, y aun 
mas las Leyes de Dios, y la Sangre de Jesu Christo desde el fin del siglo 
pasado hasta estos postreros años han acometido repetidas vezes con 
armas, en especial toda aquella parte de nuestra Mission, que desde la 
boca del Rio Napo, hasta la boca del Rio Negro florecia en treinta, y ocho 
Pueblos.

198
 

 

Zárate descreveu em sua “Relacion” toda a trajetória vivida pelo padre 

Samuel Fritz a partir de meados do século XVII até sua morte no início do XVIII. 

Apesar da narrativa da vida de Fritz já ter sido explorada neste trabalho, 

destacaremos, um pequeno excerto da análise que Zárate fez da resposta recebida 

por Fritz do Vice-rei do Peru, quando o procurou para denunciar o avanço português 

em Maynas e pedir providências. Nas palavras de Zárate: 

 

Ni tienen aqui, que replicar los Politicos, que pues aquellas tierras están en 
poder de Catolicos, y tienen Missioneros, qualesquiera que sean, poco 
importa esten sujetas àl Dominio de Portugal, o àl Dominio de Castilla, ya 
que no tiene, que esperar la Real hazienda provecho alguno, antes bien 
mucho gasto de su recuperacion; porque segundo dicho cada qual puede 
claramente echar de vez, que permaneciendo aquella Region en poder de 
los Portugueses, aunque Catolicos, à mas de que iran cada dia mas, y mas 
estendiendo sus crueldades, pretenciones, y Dominio, hasta entroducirse en 
lo mas interior del Perú, de la perdicion de tantas almas, que acontece 
estando estas en poder de los Portuguezes del Pará, no puede no seguirse 
un cargo gravisimo à los Reyes Catolicos de Castilla, à quienes los Sumos 
Pontifices hizieron donacion de estos Reynos de America, con condicion, de 
que promoviessen con todos los medios possibles la conversion de los 
Infieles, sin atender si las tierras, que habitan abundan, o no de tesoros, y 
riquezas, y tienen que esperar emolumento à la Real hazienda.
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 As pretensões de Zárate eram tanto exaltar que o trabalho dos jesuítas 

favorecia os interesses da monarquia espanhola, quanto denunciar o descaso das 

autoridades locais para com a Província de Maynas, destacando que essa falta de 
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iniciativa das autoridades competentes poderia resultar na perda daqueles territórios 

para o império português. 

Para Zárate, a solução mais viável, seria o estabelecimento de uma 

expedição demarcatória: “Lo mas necessario, y util fuera el que una vez se 

determinassen pacificamente los limites entre ambas Coronas, señalandose por 

mandato de las Cortes Comisarias”200. Ou seja, uma solução diplomática entre as 

coroas ibéricas já era sugerida pelos jesuítas de Maynas antes mesmo da assinatura 

do Tratado de Madri. 

 Em seguida, analisaremos brevemente outro documento escrito pelo padre 

Andrés de Zárate, sua “Instruccion que deberan observar los Padres Thomas Nieto 

Polo, y Joseph Maria Maugeri Priores electos en esta Provincia, de la Compañia de 

Jesus de Quito, para España, y Roma, en los negocios, que han de tratar en el Real 

Consejo de Indias”201, escrita em Quito, no ano de 1735.  

 Os jesuítas Thomas Nieto Polo e Joseph Maria Maugeri foram missionários 

em Maynas, além de desempenharem a função de Procuradores em Madri. Nesse 

momento tão conturbado da história daquelas missões - tendo em vista o perigo 

iminente de uma invasão por parte dos colonos portugueses do Grão-Pará e 

Maranhão -, Nieto Polo e Maugeri partiram para a capital espanhola com o objetivo 

claro de despertarem o interesse do rei para com a região e conquistarem auxílios 

efetivos para os missionários jesuítas de Maynas. Dessa forma, o documento de 

Zárate instruindo os padres, dava conta desses assuntos. 

 Zárate aconselhou Nieto Polo e Maugeri a realizarem as seguintes 

solicitações: permissão real para o envio de, pelo menos, sessenta missionários 

para o trabalho em Maynas; que aos novos padres fosse fornecido todo o 

necessário para a viagem; que os duzentos pesos que serviam de pagamento para 

cada um dos missionários de Maynas fosse enviado diretamente aos padres “por 

que los Thesoreros pagan tarde, y mal, y no en dinero, sino en generos, como ellos 

quieren, y a precios muy subidos”202. Retificamos que, a Real Hacienda de Quito 
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mandava o pagamento aos padres em produtos que, devido à dificuldade dos 

caminhos, raramente alcançavam seu destino final. 

 Sobre o cargo de Governador de Maynas, Zárate reafirmou a importância de 

que o indivíduo que estivesse a cargo dessa função deveria estabelecer residência 

numa área mais próxima das Missões, ao menos na cidade de Borja (e não na 

longínqua capital), para que dali pudesse rebater com maior rapidez, as possíveis 

invasões portuguesas.  

 Ao Governador de Maynas, eram pagos dois mil pesos anuais. Outra 

sugestão de Zárate era de que, por ordem real, o Governador fosse obrigado a 

gastar mil, dos dois mil pesos que recebia, para formação e manutenção de uma 

escolta armada para a proteção dos missionários. Advertiu o padre que, recebendo 

esse incentivo de mil pesos, a escolta não causaria problemas ou desordens. 

 Para resolver o problema das invasões portuguesas, Zárate sugeriu: 

 

Lo terzero, que para atajar las correrias y entrada de los del Parà en las 
tierras, y Indios de Nuestro Rey, no hallan ya otro medio los que an visto 
aquellos parages, que el fundar un Pueblo numeroso de viracochas a las 
riberas del Marañon en sitio el mas inmediato, que pueda ser, a la Ciudad 
del Para, contra cuios moradores (que no quieren cumplir, sino como se les 
antoja, las repetidas Cedulas del Serenissimo Rey de Portugal a quien 
pertenece) sirva la tal poblazion de fuerza; para lo qual sera muy 
combeniente que el Gobernador de los Maynas resida en adelante en dicho 
Pueblo.
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 A sugestão do padre não era nova. Há muito os missionários de Maynas 

alertavam para a necessidade de haver uma cidade com colonos que 

representassem a presença espanhola na região, ou seja, apenas a ocupação 

promovida pelos padres e índios nas missões, talvez não fosse suficiente para que a 

coroa espanhola, em caso de litígio com Portugal, comprovasse a ocupação efetiva 

daqueles territórios. Além disso, essa cidade, ou pueblo, desempenharia a função de 

fronteira, evitando o avanço português em terras pretensamente espanholas.  

 Ressaltamos também que, essa estratégia de ocupação das áreas de 

fronteiras, há muito havia sido empregada pelos portugueses que ali construíram 

vilas, edificaram fortalezas, aproveitaram-se da mão-de-obra indígena e dos 

produtos naturais para o incremento do comércio local. 
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 Em seguida, analisaremos o Informe204 produzido pelo padre Andrés de 

Zárate em agosto de 1739, relatando o que observara durante sua visita, iniciada em 

12 de novembro de 1736. 

 Em primeiro lugar, o padre descreveu toda a preparação militar dos 

portugueses do Pará com a finalidade de invadir as missões jesuíticas e construir 

uma fortaleza no rio Napo. Entretanto, o maior problema não seria a invasão em si, 

mas o descaso das autoridades espanholas para com a situação: 

 

(...) estas Cartas, presenté con Petizion originales a la real Audiencia, y 
pareze que dijo, segun llegué a entender, aunque no me dio respuesta, que 
la materia por ser cosa de Govierno, tocava al Presidente, que lo hera en la 
ocasion, Don Dionisio de Alzedo, y Herrera, y este Cavallero dio quenta al 
Govierno Superior de Lima. En este estado, escriviendo tambien yo al 
Birrey, aunque muchos me disuadian el viaje, parti de Quito, sin esperanza 
alguna de providenzia eficaz, por causa de tantos rodeos, y de las 
distancias tan largas; y dicho dia 22 turbados de repente los Indios de San 
Juachin, me binieron a abisar, que ya estarian zerca los Portugueses, ya 
poco rato, se dejaron ber dos canoas grandes con banderas de Portugal, y 
una mediana que las prezedia, y se huia azercando.

205
 

 

 Isso demonstrava que, de um modo geral, as autoridades coloniais radicadas 

em Quito e em Lima tanto não tinham poder suficiente para tomar uma decisão mais 

drástica, quanto não demonstravam interesse em tomá-la. O resultado não poderia 

ser outro do que a ocorrência cada vez maior de invasões portuguesas nos 

territórios das missões jesuíticas espanholas. 

 Neste informe, Zárate narrou seu encontro com Joseph Ferreyra de Mello, 

alferes português encarregado de verificar se o pueblo jesuítico de San Ignacio de 

los Pebas realmente havia sido erigido em território pertencente ao monarca 

português. Segundo o alferes, de fato San Ignacio de Pebas estaria dentro dos 

territórios lusitanos na região do rio Negro. Assim sendo, o alferes trazia a ordem de 

destruir o pueblo e castigar os responsáveis pela invasão; porém, como se tratavam 

de homens religiosos - os missionários jesuítas -, o alferes decidiu apenas 

posicionar canoas armadas no rio Negro, aguardando suas novas ordens para 

realizarem, ou não, um ataque ao pueblo. Vejamos a descrição de Zárate do 

ocorrido: 
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(...) dijeron, que la causa de su benida havia sido una boz, que havia corrido 
por zierta, en el Pará, de que nuestros Misioneros Castellanos, havian 
fundado un Pueblo, en tierras de el Rey de Portugal, por lo qual comovidos 
aquellos vezinos, havian determinado primeramente, embiar una Armada, 
para destruhir el Pueblo, y castigar  el atentado; pero (...) havian resuelto, 
que quedandose, a la boca de el Rio Negro, el grueio de la Armada, subiese 
el dicho Alferez, y reconoziese si hera verdad lo que havia corrido, para 
tomar resolucion mas cuerda con su Informe, y que segun lo havia e quien 
havia corrido la boz, no estava en los Dominios de el Rey de Portugal. Aqui 
le insiste que me dijese, hasta donde se extendian los Dominios de 
Portugal, o quales heran los limites, que pretensan su Rey, y los de el Pará. 
Pero no hubo modo de sacarle respuesta, y se mantubo en que no le havían 
dado, Instrucziones alguna sobre este punto.
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 De fato não conseguimos inferir, pelo diálogo travado entre o padre e o 

alferes se o pueblo de San Ignacio de Pebas fora fundado em território português ou 

espanhol. Na realidade, parece-nos que os protagonistas dessa conversa também 

não detinham tais informações; o que não era impossível de acontecer, dada a 

imprecisão da demarcação das fronteiras naquelas terras e em muitos outros pontos 

de encontro entre os domínios ibéricos no Novo Mundo. De acordo com Luis 

Navarro García: 

 

El movimiento expansivo – común a todas las colonizaciones en esta 
centuria- ha empequeñecido a América, haciendo frecuentes las fricciones 
entre colonias rivales y proporcionando un nuevo escenario a las contiendas 
que en Europa enfrentan a sus respectivas metrópolis. Así, Portugal pugna 
con España en la Banda Oriental y en diversos puntos de la dilatada 
frontera de Charcas. Así España, aparte otros ataques sufridos, choca con 
Inglaterra en las fronteras de Florida desde principios del XVIII, y después 
en la Mosquitia y en el Misisipí y en las costas del Golfo, y pierde la isla de 
Trinidad en el siglo siguiente, en una contienda similar, mientras que tiene 
problemas de límites con Francia por las fronteras de Luisiana y ejercita 
contra el sector francés de la isla de Santo Domingo una parte de su 
beligerancia contra la Francia revolucionaria.
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 Zárate percebeu claramente essa imprecisão das linhas demarcatórias, 

entretanto considerava que a falta de informação demonstrada pelo alferes seria 

apenas parte de um plano, muito bem pensado pelos portugueses. Segundo Zárate:  

 

(...), de donde inferimos, que el intento de estos Portugueses del Pará, en 
estas subidas, es asentar algun camino, o correspondencia, para introduzir 
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ropas, y mercaderias, por este Gran Rio de las Amazonas, en el Perú, y de 
presente aprovecharse de los indios, y Pueblos que tienen usurpado a las 
Misiones Castellanas, y de otros que cada año cautivan, en grande numero, 
por los Rios colaterales de el Marañon, para hezerlos travajar en los 
trapiches, y demas labores en el Pará, como a esclavos. 

 

De fato, o padre não estaria de todo equivocado em sua análise, mas 

podemos ainda acrescentar, que o fato narrado acima revelava que a estratégia 

lusitana de manter a fronteira indeterminada servia para, mais tarde, ocupar e tomar 

aqueles territórios, conforme o princípio udi possidetis. Isso ficou claro em vários 

momentos do Informe de Zárate, em suas descrições de como os portugueses 

usavam da mão-de-obra indígena, no aproveitamento dos produtos da floresta, na 

introdução de novos produtos nas redes comerciais, como foram com as roupas, por 

exemplo. De acordo com o seguinte trecho do Informe:  

 

En una de estas ultimas ocasiones, el cavo, que hera el Sarjento maior de el 
Pará, quiso dejar aun Biracocha, sin mas seguro que su palabra, valor de 70 
pesos de ropa, lo que llegando a saver el Padre Misionero, lo impidio. En 
otra, el año de 32 guiados de un mestizo nuestro, que por sus delitos se 
havia refujiado entre ellos, subieron por el Marañon, hasta entrar en Napo, y 
de este por el Aguarico arriva, hasta los Sucumbios, que distan solo ocho 
dias de camino, de tierra de la Ziudad de Pasto; y alli lograron despachar, 
hasta 40 pesos de ropa, que se llegaron a saver.
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 Em vários documentos escritos pelos padres jesuítas de Maynas era notória a 

ênfase dada na dificuldade dos caminhos que levavam até as capitais mais 

próximas, que eram Lima e Quito. Um dos motivos mais citados pelos padres sobre 

esse assunto era o fato de que o todo o deslocamento deveria ser feito pelos 

abundantes rios da região amazônica, entretendo esse caminho era feito subindo os 

rios, ou seja, em seu contrafluxo. Já a travessia para o Pará era muito facilitada pelo 

fato de que bastava seguir a corrente natural de descida dos rios. Concluímos então 

que, para os missionários de Maynas, era mais fácil o acesso à cidade portuguesa 

do que às capitas espanholas. 

 Soma-se a isso outro fator já citado anteriormente. Vimos que aos padres em 

serviço missionário deveria ser paga a quantia de 200 pesos por ano. Aos jesuítas 

de Maynas, esse valor era pago em produtos despachados de Quito e raramente 

alcançavam seu destino final. Isso significava que os missionários viviam em 
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constante estado de escassez de produtos como roupas, ferramentas, objetos de 

metal, farinha de trigo, para citar alguns. Se era mais fácil seguir a correnteza dos 

rios e chegar até o Pará, onde facilmente os padres poderiam encontrar tais 

produtos, por que optariam por realizar a viagem mais árdua até Quito? 

 Essa atividade de trocas comerciais não era legalmente permitida por ambas 

as coroas ibéricas e também ela não foi registrada explicitamente nos documentos 

jesuíticos, entretanto acreditamos que essa situação possa ter ocorrido por algumas 

vezes, o que justificaria a presença de produtos portugueses em várias áreas de 

Maynas. 

 Para se defenderem de possíveis acusações e também para exaltarem seus 

serviços prestados em nome do rei castelhano, era comum que os jesuítas se 

colocassem como os únicos defensores de Maynas, como fez Zárate a seguir: 

 

Las bejaziones que an echo en las ocasiones que llevo dichas a los P.P. 
Misioneros, an sido bien pesadas, por considerarlos, como es asi verdad, la 
unica defensa de el Dominio de V.M. en estos tan remotos Países, y el 
unico estorbo para que no se aian apoderado de ellos despoticamente.
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Embora essa afirmação de que os jesuítas eram os únicos defensores de 

Maynas fosse praticamente verdadeira, há também que ressaltar a intenção política 

em se mostrar que os membros da Companhia de Jesus estariam trabalhando para 

satisfazer os interesses da monarquia espanhola que os financiava. 

 Disse ainda Zárate que, não sabia se deveria se intrometer em assuntos 

políticos como esse das invasões portuguesas, mas que não poderia deixar que os 

vizinhos ibéricos acabassem com as reduções erigidas pelos seus companheiros de 

ordem em Maynas. Assim justificava o enviou de cartas ao alferes português Joseph 

Ferreyra de Mello e ao Governador do Pará em 1737, reclamando que as invasões 

portuguesas eram muito violentas e causavam graves prejuízos às Missões e 

ressaltando o caráter ilegal de tais entradas, uma vez que aquelas terras 

pertenceriam à Espanha, portanto os portugueses estariam desrespeitando os 

tratados estabelecidos e o clima de paz existente entre os dois países ibéricos. 

O padre visitador, antes de deixar as Missões, deixou ordens expressas sobre 

o treinamento militar dos índios de Maynas:  
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Entre otras cosas que dejé hordenadas con parezer, y consulta de los P.P. 
Misioneros, una fue, que los Indios hiziesen cada 15 dias ejerzicio militar 
con las Armas que husan cada ocazion, para que de este modo estén 
ejerzitados, y destros a resistir e defenderse en las entradas, y de las 
imbasiones de los Portugueses. (...). 
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 Uma das propostas do padre Zárate para defesa dos territórios abarcados 

pelas Missões de Maynas era o treinamento militar dos índios aldeados. Como 

vimos na citação acima, Zárate propunha que os índios fizessem, quinzenalmente, 

exercícios militares com as armas que possuíam. Porém, o padre acreditava que 

essa medida seria suficiente apenas para conter novas invasões, não permitindo a 

retomada de outros territórios já ocupados pelos portugueses em invasões 

anteriores. Segundo Zárate: 

 

Pues aun que por aora parezca sufiziente para defender las Misiones, el 
que V.M dé lizenzia, u, horden, de que se armen a los Indios de ellas con 
100 o 200 fusiles, mas para recobrar las tierras, y espazios que tienen 
usurpados los de el Pará pareze nezesario tomar otra maior providenzia, y 
muchos Juzgan, que sería mui oportuna, la de fundar una Colonia en la 
misma boca del Rio de las Amazonas en la banda opuesta a la Ziudad de el 
Pará (...). Pero de esta Colonia, se podría entablar comerzio con los 
Pueblos de la Mision, y segun pareze con bastante hutil, y con aumento de 
las rentas de V.M. (...).
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Então, para Zárate, a fundação de uma colônia em Maynas complementaria a 

formação de um exército indígena. A colônia promoveria a ocupação dos territórios 

ameaçados pelo avanço português, além de permitir a integração econômica dos 

produtos de Maynas (naturais ou fabricados pelos índios) no sistema colonial. 

Alguns dos produtos que poderiam, segundo o padre, serem aproveitados 

comercialmente eram o cacau, a baunilha, a copaíba, a canela, a canafístula, a 

salsaparrilha, as castanhas, o algodão e mais alguns outros produtos típicos da 

floresta tropical. 

Esse modelo de ocupação proposto pelo padre, que tanto promovia a 

ocupação efetiva daquelas terras quanto permitia sua integração econômica não se 

diferenciava, de um modo geral, do modelo adotado pelos portugueses no Pará. 

Entretanto, era uma proposta totalmente distante do que os espanhóis estavam 
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dispostos a fazer para defender a posse daqueles territórios considerados 

longínquos e improdutivos. 

 Para a maioria dos colonos e autoridades espanhola residentes nas cidades 

mais próximas de Maynas, era inviável viver em território de clima tão inóspito e 

habitantes tão selvagens como eram considerados os índios daquelas partes. Já 

demonstramos anteriormente que, as cidades mais próximas das Missões de 

Maynas estavam situadas na região do pé-de-monte andino, muito distantes, 

portanto, do território missionário. Dessa forma, mesmo que uma colônia fosse 

fundada em Maynas seria extremamente difícil encontrar colonos espanhóis 

dispostos a viverem naquela região, além do que, a integração econômica com as 

cidades mais próximas continuava praticamente impossível. 

 Apesar da proposta do padre Zárate não ter sido executada, percebemos que 

havia uma preocupação real desses padres em manter o território ocupado pelas 

Missões de Maynas como parte de seu domínio espiritual e, consequentemente, 

como parte dos domínios espanhóis. Entretanto, a importância dada pelos jesuítas 

aos territórios amazônicos não era a mesma atribuída pelas autoridades coloniais e 

muito menos pelos colonos habitantes das regiões mais próximas do território 

missionário. Essa divergência de interesses impossibilitou a efetividade de qualquer 

projeto de ocupação, povoamento e/ou defesa para Maynas que não fosse o projeto 

missionário. 

 Ainda no Expediente del Gran Para, recolhemos cartas escritas por outros 

padres jesuítas. Dessa forma, analisaremos a seguir, os pareceres escritos pelos 

padres Angel Maria de Manca, Thomas Nieto Polo e Joseph Maria Maugeri, em 

resposta a uma solicitação feita pelo Conselho de Índias pedindo-os que 

fornecessem informações sobre as invasões portuguesas em Maynas. 

 Assim o padre Angel Maria Manca descreveu o problema das invasões 

portuguesas em 13 de dezembro de 1740: 

 

Es cierto y constante que la Nacion Portuguesa se ha mostrado por aquella 
parte en los Dominios de S.M.Cath. por muchos centenares de leguas si se 
atienden los limites que el Sr. Alexandro VI puso a las dos Coronas, y al 
lindero que el Sr. Carlos V mandó poner como señal de division de los dos 
Dominios en una Columna de marmol con una lamina que tenia por la una 
parte las Armas de Castilla y por otra las de Portugal, la qual Columna 
estara en la misma Ciudad del Pará donde la vio el Padre Samuel Fritz 
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Misionero de nuestra Provincia de Quito de mucho zelo y de muchos años 
de experiencia y practica de aquellas tierras y lo dejó escrito en una relacion 
que yo lei, en que con este y otros fundamentos que no tengo presentes 
probaba la internacion usurpada de los Portugueses en los Dominios de 
S.M.Cath.
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Notamos que os argumentos do padre Manca não demonstram nenhuma 

novidade em relação aos demais apresentados pelos jesuítas anos antes. Da 

mesma forma que vimos em Fritz, ou em Maroni, o argumento jesuítico se 

fundamentava nos direitos de conquista e não nos de ocupação.  

Em seguida, Thomas Nieto Polo, em 30 de agosto de 1741, sobre o mesmo 

assunto, escreveu “que las entradas, y extraciones, que han hecho los Portugueses 

en el Marañon, y en los Indios, son ciertas, y tan antiguas; que el Padre Christoval 

de Acuña hace mencion de ellas en la relacion, que hizo de las Naciones, y 

Provincias de este gran rio con ocasion de averlo navegado, y reconocido el año de 

1639”213. Nieto Polo chamava assim a atenção para o fato de que as invasões 

portuguesas já haviam sido denunciadas pelos jesuítas há mais de cem anos. 

Retomando as denúncias feitas ao longo dos anos pelos jesuítas, Nieto Polo 

fez um balanço entre o que foi proposto pelos padres e as medidas não tomadas 

pelas autoridades competentes: 

 

El P. Cristoval Acuña a los principios propuso, el que se fabricase una 
fortaleza en un brazo del Rio Negro, o en el estrecho que haze el Marañon 
300 leguas antes de llegar al Mar; por ser ambos sitios acomodados para la 
defensa del Rio, y para impedir qualquiera entrada (...). Tambien el P. 
Rodriguez fue del mismo parecer, aunque el sitio para fundar la fortaleza, la 
dexó a la eleccion prudente del tiempo y la experiencia ofreciesen mas 
oportuno para defenza de la Mision (...). No se puso en practica este medio 
quando lo facilitaba el numero grande de indios, que tenia el Marañon (...) 
porque lo impidio la Guerra, que entonzes huvo con Portugal. Pero los de el 
Pará lograron la ocacion de estar immediatos, y se apoderaron de gran 
parte del Rio, y fundaron la Fortaleza que tienen en dicho Rio Negro.
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Sobre o já citado problema da imprecisão das fronteiras, Nieto Polo reforçou a 

ideia de que não se tinha total clareza de onde estavam situadas as linhas 

demarcatórias. Embora a citação seja um pouco extensa, vale registrá-la para 

demonstrar a questão: 
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Lo cierto es, que ya no se contentan con llegar al Rio Negro, donde al 
principio fundaron una fortaleza, sino que despues se estendieron a la 
Omagua Vaxa, subieron a la alta, y aora pretenden, y dicen, que su lindero 
es el Rio Napo, distante del Rio Negro mas de 300 leguas, y del Gran Pará 
mas de 700 (...). Sobre señalar este lindero se confirió en Badajoz (...) el 
año de 1681: y aunque unos y otros tiraron lineas por la demarcacion de los 
Dominios, estuvieron discordes en el juicio, y sitio que señalaron; porque los 
Geografos de Castilla tiraron dos lineas de division, cerca de los Grados 
330, y 332 en la longitud de la Equinoccial, dejando todo el Marañon de 
parte del Dominio de Castilla desde la boca del Rio Flemian por donde corre 
la una linea mas baxa; y desde la vegia por donde corre la otra linea mas 
alta. Los Portugueses fixaron su linea sobre la boca de dicho Rio Marañon, 
cortando la equinoccial serea de los 325 grados de longitud, dexando de 
parte del Dominio de Portugal las tierras que ai al oriente entre uno y otro 
grado, cortando su linea al Marañon por el sitio de Curupa, que está a la 
vanda del Sur, (...). (...) y el los Autos de Badajoz, que se imprimieron para 
este fin, no consta de la resolucion de dicha discordia. Mas para el caso 
presente, aunque se les permitiesse a los Portugueses la Demarcacion de 
sus geografos, todavia es confiante, que han exedido gravissimamente, 
introduciendose en el Dominio de S.Mag. en toda la extension, que ai desde 
el grado 325 de su Demarcacion, hasta el grado 300 de longitud en la 
equinoccial, que es el medio del Rio Napo, por donde le entra el de 
Aguarico, en cuya boca han intentado establecer un fuerte de parte de su 
Corona, y hasta donde dizen ellos, que se estiende su Dominio.
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 Nesta citação de um trecho da carta escrita por Thomas Nieto Polo, fica claro 

que tanto os espanhóis quanto os portugueses não sabiam onde passava a linha 

que dividia seus domínios naquela região, entretanto, essa imprecisão não 

representava uma novidade, uma vez que ela já apareceu em 1681, momento em 

que os monarcas ibéricos tentavam acertar essa questão e, nas palavras do jesuíta: 

“y el los Autos de Badajoz, que se imprimieron para este fin, no consta de la 

resolucion de dicha discordia”.  

Porém, este não era o principal problema apontado por Nieto Polo. O fator 

agravante da disputa territorial entre Portugal e Espanha por aquelas partes era que, 

mesmo que se aceitasse a demarcação feita pelos geógrafos lusitanos em 1681, 

ficava evidente que, naquele momento do século XVIII, os portugueses estariam 

avançando em terras de domínio espanhol. Constatando o abuso português, Nieto 

Polo reivindicava a posse de todo território ocupado pelas missões jesuíticas no 

Marañón: 
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Pero, aun en caso de aver se tomado tal posesion, por ningun titulo les da 
derecho a los del Pará, para introducirse en el Marañon, ni para mantenerse 
en los Pueblos, de que han despoxado violentamente a la Mission de la 
Compañia. En cuya defensa (por ser los sudores, y trabajo de los 
Misioneros parte tan principal en el descubrimiento de estas Naciones, en la 
propagacion de la Fee, y en el establecimiento de los Pueblos, que le han 
quitado) me parece, no solo licito, sino tambien obligatorio, alegar la 
propiedad, que tiene la Corona de Castilla a todo el Marañon, por los titulos 
de Donacion, Discubrimientos, y predicacion del Evangelio. Todo lo qual 
(presindiendo de averiguar, que Jurisdiccion pudieron tener jamas el 
Governador del Pará, y el Capitan Texeyra, para tomar dicha posesion 
determinadamente por la Corona de Portugal) es innegable a favor de la 
Corona de Castilla, y por conseguiente a la Mision de la Compañia de 
Jesus.
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 Aqui temos um dado muito interessante e importante para a constituição de 

nossa tese. Segundo Nieto Polo, os fundamentos que garantiam a posse espanhola 

de todo o Marañón eram “titulos de Donacion, Discubrimientos, y predicacion del 

Evangelio”, ou seja, onde tivessem estabelecidas as reduções jesuíticas, todo o 

território pertenceria, por direito, à coroa espanhola; definitivamente podemos dizer 

que, para os jesuítas, por onde se estendessem as Missões de Maynas, se 

estendiam também as posses espanholas. Dessa forma, o uso da nomenclatura 

Maynas, servia como um instrumento de tomada de posse dos territórios no 

Marañón. Defendemos que essa atitude diplomática de usar determinados termos – 

como Maynas e pueblos, por exemplo – faz parte de um conjunto de ações que, 

articuladas em várias esferas (física, escrita, cartográfica e diplomática) 

correspondiam a uma só operação de demarcação do território em nome da coroa 

espanhola, nesse caso. Acreditamos que o mesmo possa ser pensado no processo 

de demarcação das fronteiras portuguesas.  

 Terminando sua narrativa, Nieto Polo também fez uma proposta de defesa de 

Maynas. Primeiramente, ele concordou com a ideia do Padre Andrés de Zárate de 

armar uns duzentos índios que, bem treinados pelos soldados espanhóis, 

promoveriam a defesa militar do território missionário e que, para tal 

empreendimento, deveria ser destinado o salário pago ao Governador de Maynas, 

pelo fato de que ele nunca visitava aquelas terras. 

 Agora, analisaremos brevemente, a carta escrita por Joseph Maria Maugeri 

em 30 de agosto de 1741 que, de uma maneira geral, traz as mesmas informações 
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das demais cartas de jesuítas que já apresentamos. Sendo assim, destacaremos 

apenas alguns pontos desse documento. 

Uma questão importante apontada pelo padre Maugeri era o perigo em se 

formar um exército composto por muitos índios e poucos espanhóis, tendo em vista 

não apenas a dificuldade de poucos soldados terem que ensinar o manejo das 

armas a muitos índios, mas principalmente pela falta de confiança nos índios que, 

armados, poderiam facilmente ficar contra seus colonizadores. Por outro lado, uma 

escolta majoritariamente espanhola, segundo Maugeri, também poderia ter efeitos 

negativos, como o alto custo de sua manutenção, a dificuldade em encontrar 

interessados em executar a função e o uso exacerbado da violência contra os 

índios. De acordo com Maugeri, o mais plausível seria montar uma escolta composta 

por cem homens, sendo trinta espanhóis e setenta índios, mas que essa escolta 

talvez fosse pequena para conter o avanço português que já tomava grandes 

proporções.  

O último documento do Expediente del Gran Para a ser analisado neste 

capítulo, foi produzido por Diego de Riofrio y Peralta, jesuíta que desempenhou a 

função de Provincial em Quito e por nomeação do Bispo de Quito Andrés de 

Paredes y Armendáriz realizou, na década de 1740, uma visita a todas as missões 

dos jesuítas e dos franciscanos localizadas nos rios Napo, Marañón e Putumayo. A 

partir das observações feitas durante a visita, Riofrio y Peralta produziu um Informe 

apresentado ao Conselho de Índias em 1746217, descrevendo o estado dos pueblos 

fundados, analisando a qualidade do trabalho missionário e propondo medidas para 

o progresso de tais missões. 

 Sobre as missões da Companhia de Jesus, nosso foco nesta tese, Riofrio y 

Peralta descreveu o estado das Igrejas, destacando que todas estavam bem 

arrumadas e vistosas, embora adornadas com objetos pobres. Ao que tocava à 

catequização dos índios, considerava que os missionários jesuítas estariam tratando 

com muita assistência e cuidado.  
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Apesar dos elogios aos jesuítas, acreditava o visitador que mais algumas 

medidas poderiam ser implantadas para contribuir com o bem estar e maior 

progresso daquelas missões. No total, Riofrio discursou sobre oito pontos que 

deveriam ser considerados para o melhor desenvolvimento das Missões de Maynas; 

a seguir, analisaremos apenas quatro dos oito pontos, pois são os que merecem 

destaque neste trabalho.  

 Em seu primeiro item, o visitador propunha a extinção do Governo de 

Maynas, deixando a cargo do Presidente da Audiência de Quito a função de nomear 

três indivíduos naturais da província - indicados pelos padres jesuítas - para ocupar 

a função de “Justicia maior”, com um pagamento de vinte pesos; esses homens 

teriam como principal obrigação auxiliar os missionários no que necessitassem e 

abrir caminhos para novas incursões. 

 Complementando esse primeiro ponto, a segunda proposta de Riofrio era de 

que os homens que desempenhassem a função de Justicia maior tivessem 

jurisdição apenas a partir da cidade de Borja, estabelecendo residência em um local 

circunscrito entre aquela cidade e a boca do rio Napo. Propunha também que se 

ampliasse a jurisdição do Governador de Quijos, que administraria desde Archidona, 

onde deveria residir, até as fronteiras com os domínios portugueses; tudo isso:  

 

(...) para que dibidida proporcionadamente la Jurisdiccion se administre 
pronta y comodamente la Justicia donde combenga, y para que suprimido el 
Governo de Maynas tenga la frontera de Portugal en el Governador de los 
Quijos un Capitan General a la vista para dar las providencias militares que 
puede requerir el tiempo, y contener el orgullo Lusitano, que continuamente 
procura introducirse en las tierras de Castilla, y de sus moradores su 
comercio; como lo havia intentado varias vezes por esa via, y que no lo 
havia conseguido por la religiosa, modesta, y flerte oposicion de los 
Misioneros Jesuitas de Castilla sus confinantes, (...).
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 Essas duas primeiras propostas de Riofrio, independente do fato de serem 

viáveis ou não, demonstram a preocupação do visitador em manter a fronteira com 

os domínios portugueses protegida militarmente, e não apenas contando com a 

presença territorial missionária como única política de ocupação e defesa da 

fronteira, como era até então. 
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 Sobre esses dois pontos, o parecer do fiscal do Conselho de Índias foi 

favorável tanto à extinção do Governo de Maynas, quanto à ampliação da jurisdição 

do Governo de Quijos, uma vez que essas propostas já haviam sido feitas 

anteriormente por outros jesuítas e desta vez, reiterada pelo visitador Riofrio; 

conforme o fiscal: 

 

El Sr. Fiscal sobre estos dos puntos hizo presente que en el Consejo se 
havia visto en los años de 741 y 42, un expediente respectibo a los 
territorios de las dos Coronas de España y Portugal (que es el del Gran 
Pará) y que han se juntado varios informes: en el que hizo el Padre Thomas 
Nieto Polo de la Compañia de Jesus Procurador que hera de las Misiones 
de Quito, expresó lo inutil que hera el citado Govierno de los Maynas, 
fundandose en las propias razones que D. Diego de Riofrio: sobre cuio 
particular havia respondido dicho Sr. Fiscal conformandose con el parecer 
del Padre Polo, en este particular de extinguir dicho Govierno: pidiendo al 
mismo tiempo, se tomasen otras providencias para contener las 
internaciones de los Portugueses: y que quedando suprimido aquel 
Govierno se podia hacer la distribucion de Jurisdicciones en la forma 
propuesta.
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 No sexto ponto exposto em seu informe, o visitador Diego de Riofrio deixava 

claro, como membro da Companhia de Jesus, sua intenção de favorecer os 

empreendimentos jesuíticos na região; sua proposta, seguida do parecer do fiscal 

era de que 

 

(...) los Misioneros de la Compañia de Jesus puedan sin impedimento 
alguno entrar a las combersiones de las Almas, y fundar Pueblos donde les 
pareciere sin que lo pueda embarazar la Religion Seraphica... (sic) Sobre 
cuio punto fue de parecer del Fiscal se expidieren estrechas ordenes para 
que a los Religiosos de la Compañia no se les impida hacer entradas y 
fundar Pueblos: y que para obias discordias se podia dar la providencia 
propuesta por el Visitador de que siempre se queden a 2 leguas de 
distancia de donde tubieren Pueblos los P.P. Franciscanos... (sic) Y el 
Consejo acordó que los mismos Presidentes, y Obispo informen sobre este 
particular; y si ha dado causa a el mal estado de las Misiones de la Religion 
de San Francisco, la omision, descuido, o culpa de esta Religion.
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Na citação acima ficou claramente exposta a predileção, tanto do visitador, 

quanto do Conselho de Índias, aos padres jesuítas, ficando os franciscanos em 

segundo plano, devido ao descuido com que teriam tratado suas missões. 
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 O oitavo e último ponto tratado por Riofrio em seu documento trazia 

novamente a questão da imprecisão das fronteiras. A proposta de Riofrio era muito 

interessante a esse respeito e demonstrava a contradição que existia entre os 

próprios membros da Companhia de Jesus; 

 

En dicho Informe, dijo que siempre havia sido entre las dos Coronas mui 
controbertible el punto de discernir los linderos de sus Dominios: Que es 
maior dificultad en la presente situacion el que se retiren las Misiones de 
Portugal de las Poblaciones que tiene yá entabladas en tierras del Rey 
Nuestro Señor sobrandole a esta Corona, Jurisdiccion por falta de 
operarios, y abundancia de territorio: en cuio supuesto, y que para que las 
dos Coronas se conserben en perpetua equidad y quietud, sin inbestigar 
aquellos linderos que la mente de la Santidad del Papa Alejandro Sexto 
consignó a las dos Potencias... (sic) proponia que tres Misiones de la 
Corona de Portugal, confinantes a la de Castilla que son San Pablo = San 
Xpl de Biratiba = y Taracatua de los Omaguas, todas tres a cargo de los 
Religiosos Carmelitas calzados se encarguen al cuidado de Religiosos de la 
Compañia de Jesus de la Corona de Portugal ocupando a dichos Carmelitas 
en otras Misiones: por que de esta suerte, haviendo sido quien las 
descubrió el Padre Samuel Fris, español, de dicha Compañia se restituyen a 
ella en lo substancial, aunque no en lo acidental; y por que siendo hijos de 
una Religion se atenderán como Hermanos en su conservacion: y que por lo 
que toca a sus Dominios los defenderán con iguales fuerzas, sin permitir los 
Portugueses que vajen los Castellanos, y estos embarajando que suban los 
Portugueses, viendo este medio, a el parejer, y por lo que se tenia 
experimentado de la lealtad de dicha Religion la llave mas segura para 
guardar los limites de ambas Coronas, y atender al fin general que es la 
combersion de los infieles, con la quietud que pide el empleo. 

 

 Nos relatos dos jesuítas estudados até aqui, notamos que os missionários 

tiveram um enorme esforço em demonstrar que, embora membros de uma ordem 

religiosa com interesses – inclusive políticos e econômicos – próprios, eram acima 

de tudo, homens a serviço da coroa espanhola. Na prática, sabemos que os jesuítas 

agiam ambiguamente, ora servindo aos interesses particulares da Companhia de 

Jesus, ora servindo aos interesses da monarquia espanhola. Essa ambiguidade, que 

até então se mantinha velada na documentação produzida pelos jesuítas, foi 

abertamente expressada por Riofrio. Ao propor que fossem retirados os direitos de 

evangelização dos padres carmelitas portugueses e transferidos para os jesuítas da 

mesma nação, observamos que, acima dos interesses do Estado, estavam os 

interesses da Ordem. Para Riofrio não importava a que coroa serviam os jesuítas, se 

serviam aos interesses de Espanha ou Portugal, o importante era que o controle das 
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missões estivessem na mão dos inacianos. A superação dos interesses imperiais 

espanhóis não seria admitida pelo Conselho de Índias, cujo parecer era de que 

 

(...) el medio que propuso dicho Visitador le dictaba su celo y fervorosos 
deseos: pero como su pratica compreende precisamente un formal y 
expreso assenso a las dilatadas usurpaciones que sin titulo, ni aun aparente 
fundamento han hecho y estan haciendo los Portugueses, internandose por 
varias partes de la America, y especialmente por el Rio Marañon a los 
Dominios del rey; asentimento que no es practicable, sin abandonar los 
evidentes derechos que tiene S.M. a estos territorios, que puede reclamar 
justamente por las vias de la razon, y de el acomodamento, y no bastando 
estas por la de la fuerza: Le parecia que no se debia hacer nosotros en esta 
parte. Y el Consejo conformandose con este dictamen dijo – Que se omitia 
este 8º. punto.
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 Assim ficou-se estabelecido que não seria adequado contar com a parceria 

dos jesuítas portugueses, pois mesmo que houvesse uma solidariedade entre os 

membros de uma mesma ordem religiosa, os indivíduos serviam a interesses 

nacionais divergentes. 

 Repensando no Expediente del Gran Para como um todo, podemos observar 

que, de um modo geral, seu objetivo foi fornecer ao Conselho de Índias o máximo 

possível de informações sobre o avanço português nas fronteiras do Marañón. 

Estando as Missões de Maynas situadas exatamente nessa região de fronteira, era 

claro aos ministros do Conselho que os jesuítas seriam os mais indicados para tratar 

o assunto. O que de fato se fez. Como demonstramos com a exposição dos 

documentos que fazem parte desse Expediente, a maioria deles era de autoria dos 

próprios jesuítas de Maynas. Outros poucos eram documentos elaborados por 

autoridades ligadas ao Governo de Maynas – como, por exemplo, o caso do Informe 

do Presidente da Audiência de Quito – e que, partindo da experiência jesuítica, 

formularam seus pareceres a respeito da situação. 

 Também notamos que não houve nenhum tipo de questionamento acerca da 

viabilidade de qualquer outro projeto colonial, que não o missionário, para promover 

a ocupação e defesa das fronteiras; sendo assim, afirmamos que era aceita a ideia 

de que para Maynas bastava o projeto missionário, pois apesar de seus pontos 

fracos, o modelo missionário aplicado pelos jesuítas em Maynas era capaz de, 

satisfatoriamente (para as autoridades coloniais) garantir a presença espanhola e 
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cumprir a função de uma política de fronteira, impedindo uma maior penetração 

portuguesa pelo Marañón. 

 Certamente o rei espanhol Fernando VI lançou mão das informações contidas 

no Expediente del Gran Para durante as negociações com o rei português João V 

que levaram à assinatura do Tratado de Madri222, em 13 de janeiro de 1750, cuja 

proposta inicial era estabelecer definitivamente as fronteiras do mundo colonial; 

entretanto, aos espanhóis interessava mesmo resolver sobretudo, os problemas 

relacionados à Colônia do Sacramento (Sul) e garantir a posse de tal território, 

mesmo que para isso fosse necessário abrir mão de parte do Marañón. 

 A partir da aplicação do princípio jurídico do udi possidetis, a Espanha 

garantiu a posse das Filipinas e da Colônia do Sacramento, além da exclusividade 

de navegação pelo rio da Prata. Em contrapartida, Portugal garantiu a posse dos 

estabelecimentos já fundados no rio Amazonas, assim como a navegação exclusiva 

por ele, até a boca do rio Japurá. Dessa forma, a Espanha consolidava seu domínio 

nas áreas de seu maior interesse e abria mão dos territórios que já considerava 

como as margens do seu império no ultramar. Certamente a assinatura do Tratado 

de Madri não agradou os jesuítas das Missões de Maynas. 

 Para a determinação exata da linha fronteiriça estabelecida em cada parte da 

América, seriam nomeadas duas comissões, uma espanhola e uma portuguesa que, 

juntas, deveriam percorrer as áreas a serem demarcadas, ajustando a linha e 

fundando os marcos delimitadores. Todo o processo de demarcação deveria 

obedecer ao critério acordado conjuntamente entre ambos os comissários. Caso 

ocorresse alguma discordância, os comissários deveriam enviar seus pareceres às 

suas respectivas coroas para que a decisão final fosse tomada pelos reis. 

 Vários empecilhos impediram que as comissões cumprissem suas funções 

com agilidade, ficando o trabalho de demarcação incompleto, pois em 12 de 

fevereiro de 1761, os novos reis de Espanha e Portugal, respectivamente Carlos III e 

José I assinaram o Tratado de El Pardo, anulando as disposições do Tratado de 

Madri e todas as ações geradas por ele.  

 Nos anos subsequentes, entre 1756 e 1763, a Guerra dos Sete anos entre a 

França e a Inglaterra agravou ainda mais os desentendimentos entre as nações 
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ibéricas, tendo em vista que a Espanha lutava ao lado da França e Portugal era 

aliado da Inglaterra. Após o término do conflito, a Espanha se viu em desvantagem, 

pois perdeu seus domínios na Flórida para a Inglaterra, embora tivesse ganhado da 

França, como retribuição dos serviços prestados, o controle da parte ocidental da 

Luisiana. Em relação a Portugal, a Espanha teria que devolver a Colônia do 

Sacramento, o que de fato nunca se cumpriu. 

 Assim, em meados do século XVIII as fronteiras do Marañón continuavam 

indefinidas. O Tratado de Madri não lograra êxito e os desentendimentos entre a 

Espanha e Portugal se agravavam. Outra situação viria a contribuir com a 

instabilidade das Missões de Maynas: a expulsão dos jesuítas. 

 

3.5. A expulsão dos jesuítas (1767): a permanência do projeto 

missionário para as missões do Marañón 

  

 Em 1767, seguindo o movimento anti-jesuítico que se espalhara na Europa 

com a expulsão dos jesuítas de Portugal (1759) e França (1762), também a 

Espanha decidiu trilhar esse caminho. Essa medida teria sido tomada pelo rei Carlos 

III em consequência dos motins contra Esquilache (março de 1766)223, de cuja 

organização foram acusados os jesuítas, embora não tenham sido chamados a 

prestar declarações ou defesa. 

 Esquilache era um dos principais ministros (da Fazenda e da Guerra) do rei 

Carlos III, e havia se envolvido e uma série de reformas que pretendiam uma 

Espanha mais moderna. Uma dessas, realizada em 1765, aumentara os impostos 

sobre os cereais, pretendendo que, com a liberdade de preços no comércio e a 

importação de trigo da Sicília, a oferta no mercado fosse maior. O efeito foi contrário 

ao previsto, a combinação de uma liberdade de preços prematura e más colheitas 

na primavera de 1766, resultou na elevação dos preços do pão e outros alimentos 
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(como o azeite e o toucinho), criando um clima de insatisfação popular em toda a 

Espanha, principalmente na capital do reino, Madri. 

 Em 10 de março de 1766, Esquilache foi o responsável pela proibição do uso 

dos chapéus de aba longa e das capas longas, vestes consideradas tradicionais em 

Madri. O ministro alegava motivos de segurança e propunha a substituição das 

vestes tradicionais pelo chapéu de três bicos e capas mais curtas. A insatisfação 

popular contra Esquilache estava aumentando e soma-se a isso, o fato de que ele 

era estrangeiro (italiano) e suas medidas estavam sendo encaradas como um insulto 

à população espanhola. 

 Os motins contra o ministro Esquilache começaram em Madri, em 23 de 

março de 1766, com a invasão e roubo de sua residência, mas continuaram em 

Madri e se espalharam por outras partes do país durante todo o mês de abril.  

 Apesar da extensão dos protestos, predominava um clima de moderação. Tão 

logo Carlos III substituiu Esquilache por Miguel de Múzquiz no Ministério da Fazenda 

e por Gregorio Muniain no da Guerra, a situação começou a se acalmar. Esquilache 

foi desterrado imediatamente, entretanto foi recompensado com o cargo de 

embaixador espanhol em Veneza. 

 Influenciado principalmente pelo Conde de Campomanes, logo as suspeitas 

de Carlos III voltaram-se contra os jesuítas, sendo os religiosos da Companhia 

indicados como os principais suspeitos por incitar e organizar os motins contra 

Esquilache, embora nada tenha sido provado.  

 

El motín de Esquilache fue la ocasión aprovechada para desatar contra la 
Compañía todos los odios acumulados. Es posible que algunos jesuitas 
estuvieran más o menos implicados en los sucesos, pero lo que se hizo no 
fue una investigación para intentar aclarar no sucedido y depurar 
responsabilidades individuales, sino establecer una acusación contra la 
Compañía de Jesús en su conjunto, presentándola no sólo como instigadora 
del motín sino como un peligro constante para la Monarquía española.

224
 

 

 Pedro Rodriguéz de Campomanes, um dos principais ministros de Carlos III, 

foi o responsável por elaborar os documentos – uma “Pesquisa” e um “Dictamen” – 

que incriminavam os jesuítas e apresentá-los secretamente ao Conselho de Castela 

em janeiro de 1767, logo depois foi formado um Conselho Extraordinário para 
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deliberar sobre a questão. Após examinados os documentos, o Conselho 

concordava com a culpa dos jesuítas e propunha sua expulsão da Espanha e de 

todos os territórios pertencentes ao país no ultramar. 

 Em dois de abril de 1767, todas as casas de jesuítas foram cercadas pelas 

tropas e, convocados os religiosos, leu-se a Real Ordem de expulsão; o mesmo 

decreto também havia sido enviado secretamente às autoridades responsáveis 

pelos territórios coloniais da Espanha com ordens de colocá-lo em prática assim que 

se tivesse feito o mesmo na península. 

 O rei e seus conselheiros estabeleceram punir com a morte aqueles que se 

opusessem à aplicação da ordem. Ademais, o decreto de expulsão vinha 

acompanhado de uma ordem de silêncio, ninguém podia escrever ou falar sobre 

esse assunto. Os jesuítas e seus partidários não provocaram tumultos, tampouco 

mostraram resistência em obedecer a ordem; seus bens foram confiscados pelo 

“ramo de temporalidades” e deveriam ser aplicados em ações de assistência 

espiritual. Os missionários em atividade nos territórios coloniais deveriam ser 

imediatamente conduzidos à Itália.  

A Companhia de Jesus foi extinta, por pressão dos monarcas bourbônicos e 

do rei de Portugal, pelo Papa Clemente XIV, no ano de 1773. Seu restabelecimento 

apenas ocorreu em 1814; em 1815, o rei Fernando VII permitiu a restauração da 

Companhia de Jesus na Espanha. 

 Nas Missões de Maynas, a notícia da expulsão foi recebida ainda em 20 de 

setembro de 1767, porém a retirada dos padres só se deu em 1768, pelo Pará. 

Antes de entrarem em território português, o Superior de Maynas, P. Francisco 

Aguilar, ordenou aos missionários que queimassem todos os seus escritos, mas é 

possível que algum tenha se conservado.  

Uma das principais obras que trata da expulsão dos jesuítas de Maynas foi 

escrita por José Chantre y Herrera, nascido em Villabrájima, província de Palencia, 

na Espanha em 18 de março de 1738. Entrou na Companhia de Jesus em maio de 

1755. Era professor de metafísica no Real Colégio de Salamanca, quando foi 

desterrado pela ordem de expulsão em 1767. Morreu em 20 de agosto de 1801 em 

Piacenza. Sua obra, cujo título completo era “Historia de la misión de los indios 

Mainas y de otras muchas naciones situadas en el Marañón español y en otros 
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varios ríos que desembocan en él, distribuida en doce libros, sacada principalmente 

de las apuntaciones de los misioneros de la Compañía de Jesús, que por el espacio 

de 130 años trabajaron en aquellas partes de la América meridional predicando, 

plantando y extendiendo la fe de Nuestro Señor Jesucristo hasta derramar, varios de 

ellos, su sangre en defensa de la ley santa que predicaban y en testimonio del 

Evangelio que anunciaban.”225 foi escrita enquanto Chantre y Herrera estava no 

exílio e se baseava nos relatos ouvidos de seus companheiros jesuítas exilados que 

haviam realizado o trabalho missionário em Maynas, uma vez que ele mesmo nunca 

havia viajado para o Novo Mundo.  

Em fins de abril de 1768, chegaram em Maynas José Bazave, executor do 

decreto de expulsão – responsável por intimar os padres e providenciar sua viagem 

e Manuel Echeverría, visitador, responsável por dividir os 27 padres seculares que o 

acompanhavam nos pueblos fundados pelos jesuítas expulsos. Até então, Bazave 

havia recebido ordens de levar os jesuítas até Quito, entretanto, em 31 de julho de 

1768, recebeu novas instruções para providenciar a viagem dos padres pelo 

caminho do Pará, pois este seria mais cômodo para os padres e menos custoso à 

coroa. 

Em San Joaquín de Omáguas, Bazave reuniu os 19 padres jesuítas em 

atividade nas Missões de Maynas naquele momento, eram eles: P. Francisco Aguiar 

(Superior), P. Leonardo Deubler, P. Adán Vidman, P. Xavier Veigel, P. Manuel 

Uriarte, P. José Palme, P. Carlos Albrizi, P. Dionisio Ibáñez, P. Pedro Esquini, P. 

Francisco Xavier Plindendorffer, P. Martín Schoveina, P. Andrés Camacho, P. 

Maurício Caligari, P. José Vahamonde, P. José Montes, P. Juan Saltos, P. Segundo 

del Castillo e P. Pedro Shonemán226.  Aos 28 de novembro de 1768, Bazave 

entregou os 19 jesuítas de Maynas nas mãos do capitão português que os levaria 

até o Pará. A escolta portuguesa era composta pelo capitão, um alferes e doze 

soldados. 

A viagem dos jesuítas de Maynas foi extremamente penosa, tendo sofrido os 

padres muitas humilhações e maus tratos. Em 19 de janeiro de 1769 chegaram a 
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escolta portuguesa e os padres expulsos ao Pará, onde permaneceram até 10 de 

março de 1769, quando os jesuítas seguiram viagem para Lisboa. Os dezenove 

padres de Maynas chegaram em Lisboa em 7 de maio de 1769 e, de lá, deveriam 

seguir para Cádiz. Entretanto, somente 17 dos 19 jesuítas seguiram rumo ao Porto 

de Santa Maria; o P. Leonardo Deubler e o P. Adán Vidman morreram em Portugal. 

Ao chegarem em Cádiz, os jesuítas foram submetidos a um interrogatório e depois 

enviados para seus destinos no exílio. 

No interrogatório feito aos missionários expulsos no Porto de Santa Maria, 

perguntava-se qual era a situação das missões deixadas pelo padre e quais seriam 

as medidas adequadas para desenvolvê-las. Segundo Borja Medina: 

 

Nadie mejor que los jesuitas para informar sobre ellas. Aunque, a primera 
vista pudiera parecer, contradictorio, de parte de la Corona se seguía una 
clara lógica: la expulsión formaba parte de la nueva política ilustrada en 
América para, cuya ejecución, la Compañía de Jesús aparecía como uno de 
los principales obstáculos. No obstante, los jesuitas eran los únicos que 
conocían el estado de la respectiva misión y podían ofrecer observaciones 
oportunas para su adelantamiento y esto lo sabían los gobernantes del 
momento. Las disposiciones de las RR.CC. ilustran nuestro propósito pues 
tratan de solucionar también, a través de los informes de los propios jesuitas 
expulsos, la tercera raíz de la despoblación de la Misión: los ataques, 
usurpaciones e introducción de contrabando por los portugueses.

227
  

 

Dessa forma, após a expulsão dos jesuítas e segundo suas próprias 

informações, ficou estabelecido que, para o governo eclesiástico das Missões de 

Maynas, o Bispo de Quito deveria nomear um Vigário geral secular, substituindo o 

antigo cargo de Superior das Missões; este vigário fixaria residência no pueblo de 

Santiago La Laguna e a ele estariam submetidos os missionários de Maynas. A 

atividade do missionário ficava restrita a função espiritual, em nada deveria meter-se 

no âmbito temporal. Para o governo político, manteve-se o Governador de Borja 

como responsável pelo governo temporal das Missões de Maynas. Estabelecia-se 

também que, se deveria formar pueblos de colonos espanhóis avizinhando-se do 

território missionário; estes cuidariam do desenvolvimento cultural dos índios, 

ensinando-lhes a língua castelhana e a doutrina cristã, essa medida não foi colocada 

em prática.  
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Conforme aludido acima, as Missões de Maynas ficaram subordinadas ao 

Bispado de Quito, cujo bispo nomeou Manuel Echeverría como Superior delas. Em 

abril de 1767, chegaram em território missionário Echeverría e 27 padres seculares, 

que deveriam ser alocados nas missões fundadas pelos jesuítas. O próprio 

Echeverría descreveu seu trabalho em Maynas: 

 

Haviendome destinado el Señor Presidente de esta Real Audiencia de 
acuerdo con mi Ilmo. Prelado, para que en qualidad de Superior Vicario 
Juez Eclesiastico, y Visitador, estableciese en las Missiones de el Rio 
Marañon, y de el Napo los eclesiasticos seculares, que debian subrrogar en 
lugar de los Regulares de el Nombre de Jesus expatriados de estos 
Dominios; tomé a mi cargo esta arduisima empresa, sin que me desalentase 
la fragosidad de los caminos, aspereza de climas, y Rios peligrosissimos, ni 
me embarazase el riesgo prudentemente rezelable en los Indios de essas 
montañas, á vista de el nuevo entable, o sisthema de Missioneros: (...) 
emprehendi mi viage el dia dos de enero de mil setecientos sesenta y ocho, 
conduciendo veinte, y siete sugetos que possecioné de Pueblo, en Pueblo, 
en todas las Missiones: y por haver faltado Missionero para el de la Laguna, 
exercité este Ministerio por el espacio de un año, hasta que tuve el auxilio 
de nuevos eclesiasticos, que passaron á suplir por los enfermos retirados.

228
  

 

 

A proposta para a atividade missionária era de que se alternariam 

bienalmente os padres seculares e os regulares Franciscanos. Contudo, já em 1773, 

havia um número elevado de queixas da má conduta dos franciscanos, então se 

decidiu confiar as Missões de Maynas apenas aos padres seculares, que acabaram 

por seguir o mesmo esquema missionário executado pelos padres jesuítas expulsos. 

 Com o passar dos anos, os missionários seculares de Maynas foram 

acusados de não terem o devido cuidado com as missões, provocando seu declínio 

temporal e espiritual. O principal nome que se colocara contra os seculares era o 

Governador de Maynas, Francisco Requena que, em 1785, redigiu um informe ao 

Ministro José de Galvéz229, diretamente apontando para os padres seculares como 

causadores da decadência das Missões de Maynas. 

 Em 1787, buscando um alívio para aquelas Missões, novamente se permitiu a 

entrada de franciscanos, com a condição de que fossem europeus, considerados 

mais sérios e aptos para o trabalho missionário do que os nascidos na América. Em 
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1790, o rei Carlos IV determinava que as Missões de Maynas ficassem inteiramente 

subordinadas ao Colégio Franciscano de Quito, entretanto esse Colégio nunca 

conseguiu suprir as missões com a quantidade suficiente de missionários, ficando 

novamente as Missões de Maynas em estado de abandono. 

 Em 1799, o ex-governador de Maynas e atual Ministro do Conselho de Índias, 

Francisco Requena, propunha que as Missões de Maynas deveriam estar 

temporalmente submetidas ao Vice-reino do Peru e espiritualmente sob o comando 

dos franciscanos do Colégio de Santa Rosa de Ocopa, também situado no Peru. 

Sua proposta foi aceita pelo Conselho de Índias e regulamentada pela Real Cédula 

de 1802230. 

 A partir do que foi exposto, podemos observar que, após a expulsão dos 

jesuítas, as Missões de Maynas ficaram, em princípio, a cargo do clero secular de 

Quito, depois, passou para as mãos dos regulares franciscanos do Colégio de Quito 

e, por fim, para os franciscanos do Colégio de Ocopa no Peru. Apesar de uma 

aparente descontinuidade, afirmamos que não houve ruptura em relação à política 

de ocupação proposta pela coroa espanhola para o Marañón, desde a fundação das 

Missões de Maynas pelos jesuítas em 1638, até a publicação da Real Cédula em 

1802. Isso porque a política de ocupação e defesa das fronteiras colocado em 

prática no Marañón foi sempre o projeto de ocupação missionária, e mais, projeto 

que havia sido desenhado pelos jesuítas.  

 Assim, afirmamos que, ao longo da história das Missões de Maynas, os 

missionários que por lá passaram, independente de qual instituição religiosa 

representassem, cumpriram triplamente as funções de povoadores, evangelizadores 

e defensores das fronteiras. Como dissemos no início deste capítulo a respeito dos 

jesuítas, essa tripla função exercida pelos missionários de Maynas pautava-se na 

articulação de um conjunto de ações executadas junto às populações indígenas. 

Eram elas: 1. o estabelecimento do contato inicial, 2. a formação de uma relação de 

amizade, 3. a construção do pueblo, 4. a atribuição de um nome castelhano e cristão 

para o pueblo fundado, 5. a imposição de uma disciplina cristã e 6. a submissão do 

pueblo ao conjunto denominado Missões de Maynas.  
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Defendemos que, esse conjunto de ações característico do projeto 

missionário, foi colocado em prática nas Missões de Maynas, durante todo o período 

compreendido entre os anos de 1638 e 1802, por todos os padres que atuaram na 

região. Defendemos também que essas ações, postas em prática de forma 

articulada, consolidaram a presença territorial missionária no Marañón e 

constituíram-se na principal política de ocupação das fronteiras de Maynas. 
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Capítulo 4. Francisco Requena e a expedição de limites: a reafirmação de um 

projeto missionário para Maynas no processo de demarcação das fronteiras 

   

 Em fevereiro de 1777, morreu o rei José I de Portugal e o Marquês de 

Pombal, principal opositor ao Tratado de Madri, caiu em desgraça. A nova rainha 

portuguesa era D. Maria, sobrinha do rei espanhol Carlos III, se mostrou disposta a 

retomar a negociação das fronteiras dos territórios imperiais ibéricos nas Índias, 

justamente em um momento em que as relações de amizade entre Espanha e 

Portugal estavam abaladas e um conflito armado parecia iminente. 

 No dia primeiro de outubro de 1777, Maria I e Carlos III assinaram o Tratado 

de Santo Ildefonso231, também conhecido como Tratado Preliminar de limites, com o 

objetivo de solucionar os problemas de limites tão latentes na América. De um modo 

geral, o Tratado de 1777 retomava o anterior assinado em Madri em 1750. A 

Espanha garantia a posse da Colônia de Sacramento, das Missões do Paraguai, das 

Filipinas e das ilhas de Fernando do Pó e Ano Bom. Portugal ficou com o direito 

exclusivo de navegação pelo rio Amazonas e com a posse do Rio Grande, da Lagoa 

dos Patos e da ilha de Santa Catarina.  

Apesar de parecer generoso para Portugal, Carlos III esperava conquistar a 

confiança política de sua sobrinha, Maria I de Portugal. De fato, em 1778, Carlos III e 

Maria I assinaram o Tratado de Amizade, Garantia e Comércio, através do qual, 

Portugal aproximava-se da Espanha e afastava-se da Inglaterra, principal inimiga 

dos castelhanos. 

Assim como havia ficado estabelecido pelo Tratado de limites anterior, 

também neste, as fronteiras cuja demarcação estivesse contemplada nos Artigos do 

Tratado, deveriam ser percorridas por duas comissões demarcatórias, uma 

espanhola e uma portuguesa.   

Desse modo, após a assinatura do Tratado Preliminar de Limites de 1777, 

formaram-se quatro comissões – ou “partidas” – de demarcação de cada império 

envolvido, portanto eram quatro espanholas e quatro portuguesas. Juntas as 

comissões percorreriam as áreas determinadas pelo Tratado, estabeleceriam os 

limites das possessões de cada país e edificariam os marcos definidores desses 
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limites. Cada uma dessas comissões deveria ser composta, pelo menos por um 

comissário principal, um engenheiro e um prático.  

As comissões foram organizadas da seguinte maneira: na Primeira Partida os 

espanhóis se congregariam em Montevidéu e os portugueses em Rio Grande de 

San Pedro (Laguna dos Patos), e a demarcação seria feita a partir dos rios Uruguai 

e Yacuí, do ocidente para o oriente; na Segunda Partida os espanhóis partiriam de 

Assunção no Paraguai e os portugueses da boca do rio Igatimy, elas se juntariam 

em Assunção para explorar o rio Paraguai até a boca do rio Jaurú; na Terceira 

Partida a comissão espanhola demarcaria os limites desde o desemboque do rio 

Jaurú (na margem direita do Alto Paraguai) até a confluência dos Rios Guaporé e 

Sararé e sua sede seria em Santa Cruz de la Sierra e a comissão portuguesa se 

estabeleceria em Vilabela de Matogrosso, juntas as duas comissões fariam o 

reconhecimento pelos rios Itenes, Mamoré e Madeira até a margem oriental do 

Javarí; na Quarta Partida , a comissão espanhola partiria da margem setentrional do 

rio Marañón, baixando até a desembocadura do Japurá, encontrando a comissão 

portuguesa estabelecida na vila de Barcelos no rio Negro; por fim, uma Quinta 

Partida seria organizada na Guayana – esta Quinta Partida não chegou a ser 

formada -, assumindo, a partir daquele ponto, a responsabilidade da Quarta e 

demarcando os territórios até o Orinoco. 

Destacamos aqui a Quarta Partida espanhola de demarcação dos limites pelo 

Marañón, cujo comissário, Francisco Requena, representou uma peça chave no 

processo de demarcação das fronteiras amazônicas. Sua longa e bem sucedida 

carreira como militar, engenheiro e político na América e sua brilhante participação 

na Quarta Partida de demarcação lhe conferiram méritos suficientes para que 

assumisse, após seu regresso à Espanha, uma cadeira como ministro do Conselho 

de Índias. A repercussão dos escritos produzidos por Requena foi muito além dos 

seus momentos de criação no século XVIII, influenciando as demarcações dos 

limites entre as nascentes nações americanas ao longo do século XIX e os conflitos 

por posses de territórios até os dias de hoje. 

Francisco Requena desempenhou a função de Primeiro Comissário da 

Comissão espanhola da Quarta Partida de demarcação de limites, também 

conhecida como “Comisión del Marañón” durante os anos de 1778 e 1793. Tal 



168 

 

 

 

expedição se ocuparia da demarcação das fronteiras entre os domínios espanhóis e 

portugueses, seguindo as determinações assinaladas no Tratado Preliminar de 

Limites de 1777, também conhecido como Tratado de Santo Ildefonso. O mapa 

abaixo demonstra a toda a fronteira estabelecida pelo Tratado: 

 

 

Mapa 6: Fronteira estabelecida pelo Tratado de Santo Ildefonso. Fonte: ROJO GARCÍA
232

, 1991, p. 
219 apud TORRES, Simei Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: demarcando fronteiras 
coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de Doutorado defendida no Departamento de 
Pós-Graduação em História da PUC-SP em 2011, p. 37. 
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Entretanto, coube à Quarta partida, o reconhecimento e demarcação das 

fronteiras estabelecidas nos Artigos XI e XII do Tratado preliminar, área situada 

entre o rio Negro e o rio Madeira, conforme o mapa acima. 

 As comissões espanhola e portuguesa encontraram-se no Forte de Tabatinga 

em 1781, povoação situada no Rio Negro e dali deram início ao processo de 

demarcação conjunta percorrendo o caminho pelos rios Javarí e Japurá, onde, no 

ano de 1782, foram interrompidas as atividades da expedição de limites devido a um 

desacordo entre o comissário espanhol Francisco Requena e comissário português 

Theodozio Constantino de Chermont sobre a demarcação da boca mais ocidental do 

rio Japurá. Apesar de vários esforços para retomar o trabalho, a Quarta partida 

permaneceu inativa até o ano de 1804, quando definitivamente decretou-se o fim 

das atividades de demarcação, embora não se tenha de fato alcançado um 

consenso sobre a localização das fronteiras e tampouco tenha se estabelecido a paz 

entre Espanha e Portugal. 

Francisco Requena ocupou a função de Primeiro Comissário durante os anos 

de 1778 e 1793, como já dito anteriormente. Sobre sua participação na partida 

espanhola da expedição de limites, afirmou Lucena Giraldo: 

 

Durante un largo período de trabajo en el Amazonas Requena se comportó 
como un clásico representante de la política reformista. Muy atento a la 
expansión de la frontera regional española, se relacionó con los círculos de 
criollos de las Sociedades de Amigos del País de Lima y de Quito y 
mantuvo contactos con el sabio Mutis, manifestó un enorme interés en las 
comunicaciones y el fomento económico y, sobretodo, llegó a elaborar un 
pensamiento de frontera que propugnaba la posesión de facto del 
Amazonas por España (a través de alianzas con los indígenas) como 
condición básica para la existencia de um límite verdaderamente respetado 
por los portugueses.

233
  

 

 Os trabalhos de Requena na expedição de limites acabaram por exceder os 

limites estabelecidos burocraticamente pela função que desempenhava. Como um 

homem esclarecido de seu tempo, Francisco Requena soube entender a política 

reformista bourbônica, tomando-a como princípio norteador de suas ações. Tinha 

um pensamento claro de como deveria estabelecer-se uma fronteira entre os 

domínios espanhóis e portugueses que realmente fosse respeitada pelos vizinhos 
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lusitanos, partindo do pressuposto de que, para isso, era essencial a aliança entre 

os espanhóis e os indígenas da região. Essas ideias, às vezes de forma explícita, às 

vezes implícita, ficaram registradas nos inúmeros documentos que Requena 

produziu tanto como Comissário da expedição de limites234, quanto posteriormente 

como Ministro do Conselho de Índias. Essa copiosa documentação refletia tanto as 

tensões políticas imperiais (Espanha-Portugal) quanto as tensões locais (Colônia-

Metrópole). Este capítulo tem o objetivo de apresentar as principais ideias de 

Requena sobre a ocupação e defesa das fronteiras de Maynas, além de explorar as 

situações de conflito que emanam dos documentos. 

 

4.1. Francisco Requena: formação militar e experiência em terras 

americanas  

  

Nascido em 26 de janeiro de 1743, em Malzaquivir, região de Orán 

(atualmente localizada no litoral mediterrâneo da Argélia, na África), seu nome 

completo era Francisco Policarpo Manuel Requena y Herrera235. Sua mãe se 

chamava María Herrera Cabello e seu pai Francisco Requena y Molina, que 

ocupava a função de controlador de artilharia em Orán. 

Requena decidiu-se por seguir a carreira militar como seu pai e em 1758 

ingressou no Regimento de Engenheiros Cadetes de Orán, onde permaneceu por 

aproximadamente três anos, combatendo os mouros, estudando Matemática, 

levantando planos de praças e castelos da região.   

Dois anos após sua chegada à Península e ocupando a função de Alferes de 

Engenheiros, aos 22 de fevereiro de 1764, Requena foi destinado à sua primeira 

missão na América; em maio do mesmo ano embarcou para o Panamá, onde, sob 
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as ordens do então Governador José Blasco de Orozco, se centrou em trabalhos de 

cartografia e arquitetura militar, como a realização de planos da cidade e de seus 

fortes, reparação de muralhas e outras construções com fins militares, incluindo 

várias fortificações. 

Em 12 de junho de 1765, Requena conquistou a patente de Tenente, com a 

qual ficaria por quase onze anos. Em fins de 1768, já cumpridos seus cinco anos 

regulamentares de serviços prestados na América e alegando enfermidade, 

Requena solicitou seu regresso à Espanha. Em 12 de janeiro de 1769, o Vice-rei de 

Santa Fé, D. Pedro Messía de la Cerda recebeu a Real Ordem que atendia à 

solicitação de Requena, mas valorizando os méritos dos seus trabalhos realizados 

no Panamá, impediu seu cumprimento, destinando-o a Guayaquil, onde o tenente 

deveria realizar todos os projetos necessários para fortificar aquela região costeira 

tão vulnerável a ataques estrangeiros.  

Durante sua permanência de pouco mais de cinco anos em Guayaquil, 

Requena produziu um mapa com uma extensa descrição de toda a região que 

abarcava aquela Governação, desenvolveu um projeto de urbanização para a 

cidade, secando lagos e construindo diques para conter as cheias dos rios; além de 

fazer as vezes de governador quando o mesmo se ausentava de suas funções. 

Em julho de 1774 Requena foi chamado a prestar serviços em Cuenca, onde 

deveria projetar os edifícios da Fazenda Real e obter notícias para estabelecer um 

Governo Militar e erigir um Bispado. A permanência de Requena em Cuenca não foi 

muito longa, durou apenas seis meses e logo retornou a Guayaquil para terminar 

seus trabalhos de construção da nova Fábrica de Tabacos.  

Ainda em Guayaquil, aos 21 dias do mês de junho de 1776, Requena 

ascendeu ao posto de Capitão, quase ao mesmo tempo em que recebeu ordens de 

levantar mapas dos Corregimentos da Audiência de Quito, fixar suas jurisdições e a 

dos curatos daquela Audiência. Esse trabalho foi iniciado, entretanto ele não 

conseguiu concluí-lo devido ao novo contexto de demarcações dos limites 

preconizado pela assinatura do Tratado Preliminar de Limites em 1777. Apesar de 

não concluir os trabalhos em Quito, dele resultaram dois documentos: a “Relacion 

formada por el Capitan de Ingenieros Dn. Francisco Requena, sobre el modo en que 

deven quedar arregladas las Jurisdicciones espirituales de algunos Curatos del 
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Distrito de esta Provincia de Quito” e a “Relacion de los Curatos en que deven variar 

sus terminos, y de los Pueblos en que se necesita erigir Parroquias, segun los 

viages, y reconocimientos que tengo hecho de Orden de su Magestad para 

acompañar à la Visita, y Numeracion de los Indios del Distrito de esta Audiencia”236.  

Inicialmente, Francisco Requena fora nomeado como ajudante, engenheiro e 

geógrafo da Quarta Partida de demarcação dos limites hispano-lusitanos na 

América, sendo o então Governador de Maynas, León García Pizarro, designado 

para o cargo de Primeiro Comissário e Felipe de Arechua como Segundo 

Comissário. Porém, antes mesmo dos trabalhos da Quarta Partida serem iniciados, 

García Pizarro foi nomeado para ocupar o cargo de Presidente da Audiência de 

Quito, deixando então seu cargo de Governador de Maynas e sua função de 

Primeiro Comissário nas mãos do Capitão Francisco Requena, que as 

desempenhou entre os anos de 1778 e 1793. 

Entretanto, em fins do XVIII, ao mesmo tempo em que se realizavam os 

trabalhos da expedição de limites, alguns fantasmas assustavam a Espanha, que 

temia por si mesma e pelos seus domínios americanos. 

 Em 1780 a Espanha precisou enfrentar a rebelião indígena de Túpac Amaru, 

no Peru, onde milhares de índios se rebelaram contra os abusos cometidos pela 

administração colonial. Seu líder, Túpac Amaru, foi preso e executado em 18 de 

maio de 1781 e a repressão dos rebeldes ainda foi necessária por mais alguns 

meses, o que levou à morte de milhares de rebeldes, principalmente indígenas. A 

rebelião só foi contida em outubro de 1781. Como a maioria da população nas 

colônias americanas era composta majoritariamente por indígenas, o medo de que 

rebeliões como esta se tornassem comuns afligia os espanhóis. 

A Revolução Francesa (1789 – 1799) também amedrontava a Espanha; esse 

fato teve influência direta na vida política de Francisco Requena. Para evitar a 

influência revolucionária e até possíveis invasões, o rei Carlos IV ordenou que se 

realizassem um censo na Espanha, com todos os estrangeiros, sobretudo os 

franceses, chegando até a expulsar alguns do território hispânico. A partir de 1792 a 
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situação política da França se agravou, contudo parecia ser pequena a influência 

das ideias revolucionárias francesas entre os espanhóis. 

 Em 1793 Requena obteve permissão para regressar à Espanha, onde chegou 

dois anos depois, em 1795, já com a patente de Brigadeiro. Em janeiro de 1798 foi 

nomeado pelo rei Carlos IV como Ministro do Conselho de Índias, cargo que lhe 

permitiu aplicar todos os conhecimentos obtidos em sua longa e reconhecida 

experiência em terras americanas, tendo influência direta na elaboração de diversas 

cédulas reais que regulamentavam a administração de Maynas, como foi o caso da 

Real Cédula de 1802 que regulamentava a criação de um Bispado para Maynas.  

  Em 1804, com a ascensão de Napoleão Bonaparte como imperador da 

França, a Espanha teria novos motivos para temer os franceses237. Após a aplicação 

do Tratado de Fontainebleau (1807), as tropas francesas começaram a atravessar o 

território espanhol dirigindo-se para Portugal. Apesar da aparente aliança 

estabelecida pelo dito tratado, o ministro Manuel Godoy suspeitou de uma possível 

ocupação francesa na Espanha e aconselhou Carlos IV a deixar a capital e 

estabelecer-se em Sevilha; de lá seria mais fácil o embarque da família real 

espanhola para a América, assim como acabava de proceder a família real 

portuguesa. 

 Godoy estava certo. Naquele mesmo ano a Espanha foi ocupada pelas tropas 

francesas e, seguindo a abdicação de Carlos IV e de seu filho Fernando VII, 

instaurou-se o governo de José Bonaparte (1808 – 1813), irmão mais velho de 

Napoleão; durante esse período, algumas instituições políticas espanholas – como 

era o Conselho de Índias – tiveram suas atividades suspensas momentaneamente.  

Em 19 de março de 1812 os espanhóis promulgavam a Primeira Constituição 

da nova monarquia espanhola o que, entre outras coisas, reconhecia Fernando VII 

como único e legítimo rei; dentro do contexto da nova Constituição, Francisco 

Requena foi nomeado como Conselheiro de Estado.  

Com o retorno de Fernando VII ao trono espanhol em 1814, Requena 

continuou a ocupar lugar de destaque na política, sendo no Conselho de Estado, 

uma das principais vozes defensoras da independência das colônias espanholas na 
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América, a partir do estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre as 

antigas colônias e a metrópole. Francisco Requena morreu em Madri, em 11 de 

fevereiro de 1824, aos 81 anos. 

  

4.2. Os trabalhos Quarta Partida da expedição de limites: a experiência 

espanhola na demarcação das fronteiras registradas no diário do Comissário 

Francisco Requena 

 

De um modo geral, tanto as nomeações para os cargos da Comissão do 

Marañón, como sua organização em si, estavam a cargo do Vice-rei de Santa Fé, D. 

Manuel Antonio Flores. Fizeram parte da expedição o Capitão Francisco de 

Requena como Primeiro Comissário, engenheiro e geógrafo, Felipe de Arechua 

como Segundo Comissário, Apolinar Díez de la Fuente como geógrafo e astrônomo 

(este também havia participado da expedição do Orinoco realizada entre os anos de 

1754 e 1756 em decorrência da assinatura do Tratado de 1750), o Tenente Juan 

Manuel Benítez, o Sargento-maior Joaquín Fernández del Busto, o Capelão Mariano 

Bravo, Manuel Vera como cirurgião, Gaspar Santisteban como secretário – este 

último responsável por todos os registros de documentos e contas da expedição –, 

Juan Salinas como ajudante, Felipe Ramon Alegria como oficial de tesouraria e 

Justo Ventura Munar como guarda de armazém; conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 5: A comissão espanhola da expedição de limites. Fonte: TORRES, Simei Maria de Souza. 
Onde os impérios se encontram: demarcando fronteiras coloniais nos confins da América (1777-
1791). Tese de Doutorado defendida no Departamento de Pós-Graduação em História da PUC-SP 
em 2011, p. 53. 

 

Logo após as nomeações, Apolinar Díez de la Fuente, o geógrafo e 

astrônomo da expedição morreu, ficando então a cargo do Comissário Requena 

todo o comando político e científico da expedição. A partir de 1783, com a saída de 

Requena, D. Diego Calvo foi nomeado para os cargos de Governador de Maynas e 

Primeiro Comissário da expedição. Apenas em 1804 a coroa espanhola decretou o 

fim das atividades demarcatórias e a dissolução da Comissão do Marañón.  

A comissão portuguesa nomeada para os trabalhos na expedição de limites 

era bem mais numerosa que a espanhola; além disso, os portugueses contavam 
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com uma maior quantidade de práticos e técnicos, conforme demonstrado na tabela 

abaixo: 
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Tabela 6: A comissão portuguesa da expedição de limites. Fonte: TORRES, Simei Maria de Souza. 
Onde os impérios se encontram: demarcando fronteiras coloniais nos confins da América (1777-
1791). Tese de Doutorado defendida no Departamento de Pós-Graduação em História da PUC-SP 
em 2011, p. 46-47. 
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Enquanto a comissão portuguesa possuía cinco cartógrafos, dois astrônomos 

e dois matemáticos – embora alguns acumulassem as funções -, os espanhóis 

contavam apenas com seu Primeiro Comissário para a realização das atividades de 

cartografia, astronomia e matemática.  

O “Diario del viage hecho al Rio Yapura para su reconocimiento por las 

partidas de sus Magestades Catolica y Fidelisima destinadas para la demarcacion 

de los limites entre las dos Coronas”238 contém os registros cotidianos da expedição 

de limites, realizados pelo próprio Requena, durante o período de setembro de 1781 

até agosto de 1782, momento em que as duas comissões, a espanhola e a 

portuguesa, trabalharam conjuntamente no processo de demarcação das fronteiras 

amazônicas. Mais do que as ações diárias dos membros da expedição, o diário de 

Requena possui rico conteúdo político, revelando as tensões permanentes entre 

ambos os comissários espanhol e português que, na realidade, refletiam uma escala 

muito maior do conflito, a escala imperial, cujos antagonistas – o monarca espanhol 

e a rainha portuguesa – estavam envolvidos no amplo contexto de demarcações de 

territórios coloniais. 

 É certo que essa tensão entre as coroas ibéricas era muito antiga e havia se 

adensado em vários momentos que envolviam disputas territoriais – portanto, 

disputas de poderio colonial entre os impérios – dois desses momentos tiveram 

soluções diplomáticas e resultaram nas assinaturas dos Tratados de Madri em 1750 

e de Santo Ildefonso em 1777. Embora suas raízes estivessem nas metrópoles, as 

colônias obviamente sentiam os reflexos dessa tensão política, e isso ficou muito 

evidente nos documentos que registraram os processos de demarcação dos limites 

coloniais hispano-lusitanos.  

 Como Primeiro Comissário de sua partida, Requena carregava a complexa 

missão de demarcar as linhas fronteiriças, fundar os marcos dessas fronteiras e 

registrá-las em mapas, documentos e diários para futuros acordos ou interpelações 

entre as duas coroas ibéricas. 

Embora Requena nunca tivesse realizado cálculos astronômicos, como ele 

era o único técnico da comissão espanhola e devido aos seus reconhecidos méritos 
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em engenharia e matemática, cabiam-lhe todas as funções científicas descritas no 

parágrafo anterior. Situação bem diferente era a da comissão portuguesa que 

contava com engenheiros, cosmógrafos e astrônomos - como já aludido 

anteriormente -, além de um amplo acervo cartográfico que lhes facilitava o trabalho. 

Segundo descrito no Tratado preliminar de 1777, ambas as comissões tinham o 

dever de se socorrerem mutuamente, ou seja, esse largo material cartográfico 

português deveria estar à disposição da comissão espanhola, bem como o serviço 

dos técnicos lusitanos; de fato a realidade foi bem diferente, como veremos adiante. 

 A produção de um diário de viagem pode adquirir sentidos diferentes 

dependendo do contexto específico de sua produção. Se pensarmos nos diários de 

viagens produzidos no século XIX, frutos de experiências tipicamente “românticas” e 

“peculiares”239, estes oferecem informações, comentários, anotações e impressões 

pessoais a respeito dos lugares percorridos. Segundo Ortas Durand, falando sobre 

as viagens românticas realizadas para a Espanha durante a primeira metade do 

século XIX: 

 

El viajero romántico persigue en España objetivos muy distintos a los que se 
había fijado el ilustrado: ahora espera hallar en nuestro país paisajes 
agrestes, personajes y espetáculos pintorescos y color local. Atrás 
quedaron las rígidas normas de observación, anotación y estudio para 
descubrir los avances de la nación; ya no se quiere aprender, sino gozar sin 
cuento de la fascinación por la diferencia que habita tanto en los edificios 
como en las posadas: el viandante del Romanticismo se complace 
precisamente en engolfarse en el universo de l’inconnu del que hablara 
Gautier.

240
 

 

Definitivamente, esse pensamento não se aplicava apenas às viagens 

realizadas para Espanha. De um modo geral, como mostra Ortas Durand, um diário 

de viagem produzido nas primeiras décadas do século XIX podia ser simplesmente 

um instrumento pessoal e subjetivo de registrar sensações e memórias de uma 

viagem considerada “pitoresca” ou “incomum” realizada por aquele que escrevia. 

Nesse caso, autor do diário e seu interlocutor se fundiam em uma só pessoa, pois se 
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tratava de um relato de si, para si próprio, ou seja, o diário agregando as sensações 

do autor e fazendo sentido para aquele que o escreveu. 

Durante o século XVIII, foram comuns entre os ilustrados do período, a 

realização de expedições científicas, inclusive muitas ordenadas e financiadas pelos 

governos europeus241. Se pensarmos nos diários produzidos por aqueles que 

participaram dessas expedições, podemos notar uma constante preocupação com o 

rigor metodológico, um compromisso com a exatidão da informação registrada, 

informação essa, preferencialmente obtida com determinado distanciamento 

“científico” e, portanto, com uma suposta imparcialidade. Carolina Depetris, 

analisando um informe produzido pelo Vice-rei do Rio da Prata D. Juan José de 

Vértiz em 1783, afirma que havia algumas “chaves” de funcionamento para a 

produção de um diário de viagem no século XVIII: 

 

Primero, las expediciones tienen por objeto el “conocimiento de aquel 
paraje, calidad de su terreno, aguas, temperamento, leñas, maderas y 
puerto”. Este primer objetivo define el esquema general de lo que se 
consigna en un diario: registra los rumbos, distancias, y los accidentes 
topográficos que el terreno presenta, poniendo especial cuidado en 
reconocer la calidad de la tierra y de los pastos, y la existencia de aguadas 
y de leña, todas condiciones necesarias para establecer rutas de comercio y 
fortines o poblaciones. Segundo, las expediciones están a cargo de “sujetos 
imparciales” que examinan aquellos terrenos, y son “inteligentes en las 
entradas de los puertos, fondeadores y demás circunstancias”. Tercero, 
estos viajeros ofrecen “noticia e informe” de sus observaciones a través de 
diarios y mapas, donde “dan conocimiento” del terreno y “dictaminan” 
acerca de lo comisionado.
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Ou seja, a produção de um diário de viagem do século XVIII se distanciava – 

e muito – das práticas de se registrar experiências do século XIX. Assim como vimos 

sobre a escrita jesuítica em capítulo anterior neste presente trabalho, a escrita de 

um diário no século XVIII também não era livre, mas pautava-se em um roteiro bem 

definido que deveria ser minuciosamente seguido para que, ao ser lido por seus 

interlocutores, cumprisse seus objetivos. Segundo Depetris, 
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Los cuestionarios del siglo XVIII dan importancia a los temas 
administrativos, económicos u de gobierno, interés en estrecha consonancia 
con el programa reformista de los monarcas borbones, y atienden también 
el problema de la definición de las fronteras del império. (...). Las Relaciones 
histórico-geográficas participaron de manera crucial en la tarea de recabar, 
sistematizar y procesar el cúmulo de información recibida sobre una enorme 
porción de tierra que durante siglos formó parte del territorio imperial 
hispano sin ser enteramente conocida. (...) el buen conocimiento de las 
cosas de Indias dependía del conocimiento absoluto de las posesiones por 
parte del soberano.
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 Cabia aos viajantes, principalmente àqueles envolvidos em expedições 

ordenadas ou financiadas pela monarquia espanhola, o dever de informar o rei sobre 

o curso da expedição, sobre as terras visitadas, sobre os habitantes nativos ou não, 

enfim, sobre tudo o que fosse relevante ao rei e aos seus ministros para o 

estabelecimento das políticas coloniais específicas para cada região do vasto 

império colonial espanhol. Assim, o diário estruturava-se não como um mero 

conjunto de impressões pessoais, mas um documento oficial, produzido por um 

determinado autor, conforme um roteiro preestabelecido e destinado a um 

interlocutor bem específico: o próprio rei da Espanha. 

O diário escrito por Francisco Requena durante a viagem realizada pela 

expedição de limites se enquadrava exatamente nos parâmetros apresentados por 

Depetris. Muito longe de constituir-se em um instrumento pessoal de registro de 

memórias sobre a expedição, Requena realizou, em forma de diário, uma seleção 

das principais informações úteis aos seus principais destinatários: o rei espanhol e 

os ministros do Conselho de Índias. Mais do que um diário, Requena escreveu um 

relatório, que serviria ao rei como instrumento político e diplomático na negociação 

das fronteiras com Portugal. 

 Dessa forma, analisaremos o diário de Requena a partir do pressuposto de as 

informações ali contidas foram meticulosamente selecionadas e trabalhadas para 

servirem aos interesses do próprio autor, como Primeiro Comissário da expedição 

espanhola de demarcação de limites e do seu soberano, o rei da Espanha, durante o 

processo de negociação das fronteiras coloniais com a rainha portuguesa. Ou seja, 

entendemos o diário produzido por Requena como um instrumento diplomático, 
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meticulosamente construído como um espaço de negociações burocráticas que, 

sobretudo, seria útil aos espanhóis para a reivindicação e a legitimação de posse de 

determinados territórios nas futuras negociações entre os monarcas ibéricos. 

Passemos à análise do diário de Francisco Requena. 

 A Comissão do Marañón deixou Maynas em 10 de janeiro de 1780, rumo ao 

rio Negro, onde ocorreria o encontro com a comissão portuguesa. Requena e seus 

homens chegaram ao último pueblo espanhol de Maynas – San Joaquín de 

Omaguas – em maio do mesmo ano e ali permaneceram por nove meses, 

aguardando a permissão para adentrar os territórios lusitanos. Os espanhóis 

deixaram San Joaquín de Omaguas no dia 9 de fevereiro de 1781 e chegaram ao 

Forte de Tabatinga – considerado primeiro povoado português e território outrora 

reivindicado pelos espanhóis – em 7 de março daquele ano; dali em diante, as 

comissões deveriam iniciar conjuntamente o processo de demarcação.  

 Desde o primeiro momento era nítida a superioridade técnico-científica da 

partida portuguesa que contava com mais homens, mais técnicos, materiais 

específicos e provisões suficientes para o sustento de seus membros. Sobre o 

desequilíbrio estrutural entre as duas comissões, registrou Requena, 

 

Febrero. Dia 21 [1782]. (...) y yo con el resto de la Partida de mi mando me 
puse en marcha (...)en dos canoas de cubierta, la una bien pequena, que 
destine para mi y el Capellan, y la otra mayor para Almacen con el Ayudante 
y con el Proveedor, quatro botes al mando de dos cadetes, un sargento y un 
cabo, dos Gariteas (llaman en estos rios unos botecitos pequenos mui 
ligeros) de ordenes con un capitan moreno de conquista en cada una, y 
once canoitas mitayeras o de monteria y en todas estas embarcaciones 
repartidos 24 soldados, y 156 indios bogas. La Partida Portuguesa se pudo 
aprontar toda ella, y asi salió en mi compañia con sus dos Comisarios, un 
Ingeniero, dos Matematicos, dos Capellanes, dos Cirujanos, el Secretario, 
dos oficiales, dos sargentos, quatro cabos, 50 soldados, y 230 indios bogas, 
cinco canoas de cubierta, dos grandes de Almazen, una de Hospital, tres 
canoas de media cubierta, un bote pesqueiro, dos gariteas de ordenes, y 
otras doce de monteria.
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Ao apresentar esses números, Requena estabelecia um desequilíbrio; eram 

24 soldados e 156 índios na partida espanhola, enquanto que na portuguesa havia 

50 soldados e 230 índios, ou seja, os portugueses possuíam 26 soldados e 74 índios 

a mais que os portugueses. Essa demonstração da superioridade da expedição 
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portuguesa pode ser entendida, no contexto de produção de seu Diário, como um 

alerta, até mesmo como uma reclamação que Requena dirigia às autoridades 

espanholas que leriam seu diário e o utilizariam como instrumento diplomático. 

Dessa forma, apenas apresentando os números, Requena deixava registrada a 

inferioridade da partida espanhola e sugeria possibilidades de superá-la; para 

equilibrar as comissões, Requena precisava de mais homens. 

Atestada a superioridade portuguesa, não foram raros os momentos em que 

Requena necessitou de auxílio lusitano para manter sua comissão em atividade, 

tendo em vista que o caminho até Maynas era mais moroso e arriscado, tornando 

praticamente inviável o envio de víveres por esse trajeto. Assim Requena narrou sua 

dificuldade material e os meios encontrados para saná-las: 

 

Año de 1781. Desde el mes de Septiembre del año passado de 1781 que 
llegaron las dos Partidas a esta Villa de Ega, despues de dejar demarcada 
toda la orilla septentrional del Rio Marañon, que deve por el Tratado 
Preliminar de Paz y Limites de 1777 pertenecer a nuestro Augusto 
Soberano, y fijar las marcas divisorias con sus correspondientes 
inscripciones en las bocas del rio Yvari, y del caño Avatiparana, esta ultima 
la mas occidental de las que comunican las aguas del Marañon al mismo 
Yapura, fué todo mi connato aprovechar el tempo que quedava, para 
finalizarse el año, en aprontarme para a principios del siguiente continuar la 
demarcacion, pues hasta entonces, segun las practicas, no era la estacion 
favorable. (...).Hallavame sin barcos para este viage, sin indios, ni en 
numero, ni en calidad proporcionadas para la fatiga de tan arriesgada 
navegacion, y sin la cantidad y espécie de viveres necesarios. Por estas 
urgencias despache (...) al Teniente de Milicias (...) Don Joaquin Bustos, a 
la Provincia de Mainas de mi mando, a que extrajera buenos Indios, y con 
ellos condujera tambien (...), los viveres que a ultimos de este año devian 
bajar por el Pongo de Manseriche(...). (...) escrivi al Exmo. Señor Juan 
Pereira Caldas Comisario General de las Demarcaciones por su Soberana 
para que me facilitase dos canoas de cubierta, y mientras con Indios 
Carpinteros Portugueses, y algunos Moradores de estos Pueblos 
immediatos, di principio a la composicion de los Botes (...).
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 De um modo geral, podemos concluir que os homens necessários para 

compor o corpo de trabalhadores indígenas da comissão espanhola vinham de 

Maynas ou de regiões sob o domínio espanhol. Entretanto, há que se destacar o 

caráter violento dessa ação; Requena explicitou que deu a ordem de que Joaquin 

bustos fosse até a Província de Maynas e que de lá “extrajera buenos Indios”. O uso 

da expressão “extrair índios”, largamente utilizada nos documentos da expedição de 

                                                             
245

 REQUENA. Idem, 1 de agosto de 1782. AGI, Santa Fé, 663B. 



184 

 

 

 

limites, carregava uma conotação extremamente violenta, já que era necessário 

capturar os índios e obrigá-los ao trabalho na expedição. 

Já com a obtenção de alimentos e utensílios, muitas vezes a situação era 

diferente. Como vimos, o caminho até Maynas era tortuoso e o envio de víveres por 

essa via certamente atrasaria ainda mais as atividades de demarcação. Dessa 

forma, realmente era necessário que os víveres fossem negociados com os 

portugueses pelo comissário espanhol. 

 A citação acima também nos mostra como Requena foi registrando um 

conjunto de ações determinantes de uma operação demarcatória. O processo de 

demarcação das fronteiras pressupunha um conjunto de ações articuladas – por 

exemplo “despues de dejar demarcada toda la orilla septentrional del Rio Marañon” 

ou ainda “fijar las marcas divisorias con sus correspondientes inscripciones en las 

bocas del rio Yvari, y del caño Avatiparana” – que culminavam com o 

estabelecimento de um limite. Basicamente, apontamos quatro dimensões 

articuladoras dessas ações: a dimensão física, pautada na experiência empírica do 

observador/demarcador; a dimensão cartográfica, na qual os mapas produzidos 

tinham a dupla função de representar a realidade observada e servir como 

instrumento legitimador de posse; a dimensão escrita, que como a cartográfica, 

registrava, através da palavra, a realidade experimentada, legitimando ações de 

reconhecimento e tomadas de posse e a dimensão diplomática, cujos registros 

pautavam-se no uso de um repertório de palavras e expressões – como pertença, 

fixar marcos, determinar linhas, entre outros – que serviriam para complementar as 

informações contidas no Tratado preliminar de 1777 nas negociações das fronteiras. 

Ao conjunto das ações desenvolvidas dentro dessas quatro dimensões, 

denominamos operação demarcatória. 

Voltando aos trabalhos da expedição, a primeira grande contenda entre 

Requena e o comissário português Teodósio Constantino de Chermont se iniciou ali 

mesmo no ponto de encontro das duas comissões.  

Requena reivindicava a Povoação e Fortaleza de São Francisco Xavier de 

Tabatinga como parte das possessões espanholas. Este assunto permeou toda a 

documentação produzida durante a expedição, dada a inflexibilidade de ambos os 

comissários em ceder o que o outro reivindicava, embora as entregas definitivas só 
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seriam realizadas após determinação de ambos monarcas ibéricos envolvidos nas 

negociações. 

De acordo com o Artigo XX do Tratado de 1777, o forte de Tabatinga, 

localizado na margem esquerda do rio Solimões, estaria dentro dos territórios 

reconhecidamente espanhóis, “(...) o que se reserva à Coroa de Espanha na parte 

do mesmo Rio Maranhão desde a entrada do Javari, em que o referido Maranhão há 

de dividir o domínio de ambas as Coroas até a boca mais ocidental do Japurá 

(...)”246. Portanto, todo o território compreendido entre o rio Solimões e o rio Japurá 

pertenceria aos espanhóis, exatamente nessa área, os portugueses haviam 

fundado, em 1768, a povoação chamada São Francisco Xavier de Tabatinga. Ainda 

segundo o Artigo XX, os portugueses teriam quatro meses para desocupar 

Tabatinga, o que não era desejado, uma vez que havia se formado ali uma fortaleza 

bem armada, com uma população relativamente grande de índios e colonos 

portugueses, conforme a planta abaixo: 
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Legenda: 
Explicação da Planta da Fronteira de São Francisco Xavier de Tabatinga extraída em 11 de 
Julho de 1781. 

A. Reducto de Madeira 
B. Quartel de Ynfantaria 
C. Ygreja Parrochial 
D. Caza que serve de Armazém 
E. Pallacio de Pedra e Cal e Madeira mandado formar 
F. Caza da Habitação dos Yndios 
G. Armazém da Pólvora 
N.B. Todas as Cazas Lavadas de Amarello são Cubertas de palha 
H. Rampas em anilação de Escada 
I. Campina Artificial 

Figura 1: Planta da Fronteira de São Francisco Xavier de Tabatinga extraída em 11 de Julho de 1781. 

Fonte: GARCIA, Etelvina
247

, 2006, p. 115, apud TORRES Simei Maria de Souza. Onde os impérios se 

encontram: demarcando fronteiras coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de Doutorado 

defendida no Departamento de Pós-Graduação em História da PUC-SP em 2011, p. 114. 

 

 Para efetivarem a devolução das terras ocupadas em Tabatinga, os 

portugueses estabeleceram algumas condições. A primeira era a exigência do 
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pagamento de uma indenização, correspondente às edificações que foram 

construídas e seriam entregues aos espanhóis, principalmente ao que os 

portugueses chamavam de Palácio de São Francisco Xavier de Tabatinga, cuja 

construção estava abandonada dedes 1778, quando fora extinta a Companhia Geral 

de Comércio do Grão-Pará e Maranhão248. A segunda condição seria a entrega dos 

fortes de San Carlos e San Felipe249, ambas as fortalezas fundadas pelos espanhóis 

na parte superior do rio Negro, território reivindicado pelos portugueses. 

 O comissário português Theodozio Constantino de Chermont era inflexível 

quanto a este último ponto. Ele afirmava a Requena que apenas procederia a 

entrega de Tabatinga se o comissário espanhol garantisse que também entregaria 

os fortes de San Carlos e San Felipe. 

 Chermont se pautava no Artigo IX do Tratado de 1750, segundo o qual “As 

pessoas nomeadas por ambas as coroas para estabeleccer os limites, (...) terão 

particular cuidado de assinar a fronteira nesta parte, (...): de sorte que se deixem 

cobertos os estabelecimentos, que atualmente tiveram os portugueses nas margens 

deste rio [Japurá] e do Negro, (...) e que se não dê lugar a que os espanhóis, (...), 

possam introduzir-se neles (...)”250 e no Artigo XII do Tratado de 1777, que 

reafirmava o anterior. 

 Segundo Chermont, as fortalezas espanholas de San Carlos e San Felipe 

haviam sido construídas no rio Negro após as determinações do Tratado de 1750, 

portanto não seriam legítimas, cabendo aos espanhóis procederem a devolução, 

assim como os portugueses fariam com Tabatinga. 

Obviamente Requena não se convenceu com a argumentação de Chermont e 

defendeu os estabelecimentos espanhóis no rio Negro apoiando-se no mesmo 

Artigo XII do Tratado de 1777, segundo o qual, 

 

(...) conforme ao sentido literal dele, [Tratado de Limites de 13 de janeiro de 
1750], e do seu artigo IX, que inteiramente se executará segundo o estado 
que então tinham as coisas sem prejudicar tão pouco as possessões 
espanholas, nem os seus respectivos domínios e comunicações com eles e 
com o Rio Orenoco; de modo que os espanhóis possam introduzir-se nos 
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referidos estabelecimentos e comunicação portuguesa, nem passar águas 
abaixo da dita boca ocidental do Japurá, nem do ponto da linha que se 
formar no Rio Negro e nos demais que nele se introduzirem; nem os 
Portugueses subir as águas acima dos mesmos, nem outros rios que se lhe 
unam, para passar do referido ponto da linha aos estabelecimentos 
espanhóis, e as suas comunicações; nem subir para o Rio Orenoco, nem 
estender-se para as províncias povoadas por Espanha, nem os 
despovoados que lhe hão de pertencer conforme os presentes Artigos; 
(...).

251
 

 

Interpretando à sua maneira o Artigo XII citado acima, Requena afirmava que 

os estabelecimentos espanhóis no rio Negro não podiam ser prejudicados, bem 

como sua comunicação com o rio Orinoco; além disso, acrescentava que ditos 

estabelecimentos em nada ajudariam os portugueses a cobrirem seus fortes de São 

José de Marabitanas e São Gabriel de Cachoeira, também situados no Rio Negro, 

conforme mostra o mapa abaixo:  

 

 

Mapa 7: Fortalezas portuguesas no Rio Negro. Fonte: GARCIA, João Carlos
252

, 2002, p. 422-423, 
apud TORRES. Simei Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: demarcando fronteiras 
coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de Doutorado defendida no Departamento de 
Pós-Graduação em História da PUC-SP em 2011, p. 123. 
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Dessa forma, ambos os comissários negavam-se a cederem os fortes em 

questão, cada qual defendendo sua própria interpretação do Artigo XII do Tratado 

Preliminar de Limites e, é claro, os interesses de suas respectivas coroas. 

Após um longo período de infrutíferas negociações, Requena e Chermont 

concordaram em seguir as instruções de que, em caso de dúvida suscitada no 

processo de demarcação, cada Comissário deveria enviar seus pareceres aos seus 

monarcas para que eles resolvessem o impasse. 

Reiniciado o processo de demarcação conjunta, após a longa e não resolvida 

contenda em Tabatinga, ambas as comissões seguiram os trabalhos de 

reconhecimento e demarcação dos limites pelo rio Javarí. Sem delongas e havendo 

concordância na estipulação das raias demarcatórias, Requena e Chermont 

concordaram em fundar um marco provisório e improvisado a leste da boca do rio 

Javarí, conforme demonstra o mapa elaborado por Requena: 

 

 

Mapa 8: Mapa de una parte del río Marañón que comprende la distancia entre San Francisco Xavier 
de Tabatinga, y la boca del río Yavari, situada en 4 grados y 17 ½ minutos de latitud meridional, y en 
la longitud de 71 grados y 53 ½ minutos al occidente del meridiano de París, con parte del mismo río 
y la situación del marco de límites que está colocado en la margen austral del Marañón a 4. 740 ½ 
varas del medio de la boca del propio Yavari al este de ella. Fonte: AHN, Estado, MPD. 96. 

 



190 

 

 

 

O marco foi fundado no dia 1º do mês de julho de 1781 e as comemorações 

oficiais realizaram-se apenas no dia 5 daquele mês. Segue abaixo o Plano 

elaborado por Requena do marco erigido no rio Javarí, sendo o que mesmo modelo 

também serviria para a baliza que deveria ser estabelecida da boca mais ocidental 

do rio Japurá:  

 

 

Figura 2: Plano que manifiesta la figura de los marcos construidos para colocar con sus respectivas 
inscripciones en la boca del río Javari y en la más occidental del Yapurá, límites de las dos coronas 
de España y Portugal, según el tratado de paz de 1777. Fonte: AHN, Estado, MPD. 95. 

 

O estabelecimento dos marcos eram atos importantes no processo de 

demarcação dos limites, pois determinavam exatamente em que ponto do rio a 

navegação seria comum a ambas as coroas ou privativa. Tal atitude pautava-se no 

Artigo XIII do Tratado de San Ildefonso, que definia as regras de como proceder com 

a construção dos marcos: “(...) se porão marcos ou balizas em lugares em que a 
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linha divisória se una a alguns rios, ou se separe deles, com inscrições que 

expliquem ser comum ou privativo o uso e navegação daquele rio, de ambas ou de 

uma Nação só, com expressão da que possa ou não passar daquele ponto (...)”253. 

O marco erigido era quadrangular e possuía a mesma inscrição em duas de 

suas faces, uma em português e outra em espanhol. Conforme o acordo 

estabelecido no processo de demarcação, daquele ponto, rio acima, a navegação 

era privativa da Espanha e abaixo era de uso comum às duas nações até a boca 

mais ocidental do rio Japurá, onde a navegação seria privativa de Portugal.  

Erigido o marco e feitas as comemorações, ambas as comissões 

prosseguiram com as atividades da expedição de limites. O próximo passo era a 

realização do reconhecimento do rio Japurá e o estabelecimento de um marco no 

que seria sua boca mais ocidental. 

Em meados de agosto a demarcação tornou-se novamente conflituosa. 

Requena e Chermont não concordavam em qual ponto do rio Japurá deveria erguer-

se uma baliza. Este desacordo foi outro assunto constante na documentação 

produzida pelo comissário espanhol; a falta de um consenso sobre onde seria a 

boca mais ocidental do rio Japurá acabou por provocar a suspensão temporária das 

atividades de demarcação que, até a definitiva dissolução das comissões, foi um 

problema que permaneceu sem a devida resolução. 

Conforme dito anteriormente, os registros do diário de Requena se iniciavam 

em setembro de 1781, ocasião em que as duas Comissões chegaram a vila 

portuguesa de Ega, após realizarem a primeira etapa de demarcações pelo Javarí e 

interromperem os trabalhos devido a um impasse sobre onde estaria a localização 

exata da boca mais ocidental do rio Japurá. Este era um local cuja demarcação era 

extremamente importante, pois seria onde se estabeleceria o fim do território 

espanhol no Marañón. Dessa forma, ambas as comissões queriam posicionar a linha 

de acordo com os interesses coloniais de suas monarquias.  

Por conta desse impasse, as demarcações estiveram suspensas entre os 

meses de setembro de 1781 e fevereiro de 1782. Apesar das precárias condições da 

partida espanhola, Requena, em 14 de fevereiro de 1782, decidiu tomar as medidas 

necessárias para prosseguir com a demarcação pelo rio Japurá, mesmo sem a 
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determinação do local exato de onde deveria de construir um marco. Mais uma vez 

Requena fez questão de mostrar a superioridade da partida portuguesa, nesse 

pequeno trecho de seu relato sobre os acontecimentos passados em 2 de março de 

1782: 

 

Marzo. Dia 2 [1782]. (...) al mismo tiempo que la Partida Portuguesa, 
sufragava con igual numero de gente, abundantemente, carne frezca todos 
los dias para sus equipaciones, siendo el principal motivo de esta notable 
diferencia, la mayor practica y avilidad de los Indios Portugueses, y el que 
los soldados de esta misma nacion, como naturales de las Poblaciones del 
Marañon, y criados desde mui pequeños con la necesidad de buscar con la 
escopeta, metidos en una canoita, su mantenimiento, son buenos 
cazadores. Al contrario de los nuestros sin experiencia, y lo que es aun 
peor, sin saver tirar, tenian a nuestro campamento en miseria, al paso que 
en de la otra Partida reinava la abundancia (...).

254
 

 

 Aparentemente tratando de assunto já discutido, o trecho citado acima nos 

traz mais do que a simples constatação da superioridade da comissão portuguesa 

em relação à espanhola. Era fato constatado que os portugueses possuíam uma 

maior quantidade de técnicos para os trabalhos de demarcação e condições 

materiais maiores. Entretanto, a citação acima nos faz refletir acerca da situação de 

um dos sujeitos mais importantes da expedição: o indígena. 

 No universo amazônico, o indígena constituía a maior parte da população, 

seja na parte espanhola, ou na portuguesa; portanto, podemos afirmar que os índios 

constituíam a maioria dos homens que compunham ambas as comissões. A mão-de-

obra nativa foi largamente empregada na expedição de limites, na construção de 

canoas, na condução das canoas pelos rios, no direcionamento dos homens pelos 

caminhos terrestres, no contato com outros grupos, na defesa dos membros da 

expedição e, principalmente, nas atividades agrícolas, de caça e pesca.  

Esse fato carregava um enorme significado. Ele demonstrava o alto grau de 

interação entre os colonos portugueses e as populações indígenas locais que, de 

certo modo, submetiam-se ao trabalho na expedição. Na partida espanhola, eram 

muito comuns os relatos de fugas e deserções – embora saibamos que isso também 

tenha acontecido na partida portuguesa -; além disso, sabemos que raros eram os 

colonos espanhóis que fixaram residência nas regiões mais afastadas das capitais, 
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como era o caso da Província de Maynas, o que dificultava uma maior convivência 

entre o espanhol e indígena. Dessa maneira, na comissão espanhola índio não era 

tratado como um elemento importante para as atividades, nem mesmo como um 

membro da comissão como os demais espanhóis, mas como um indivíduo de menor 

importância e necessidade de tutela, como uma “criança” rebelde e ingrata: 

 

Marzo. Dia 5 [1782]. (...). En este mismo dia faltaron dos Indios de la 
tripulacion de un Bote, y por no haverles pasado lista al desatracarse de la 
dormida el cabo de Esquadra, (...), pagó su descuido con un par de grillos 
(...), no tanto por la falta de aquellos bogas, como porque su olvido hacia 
inevitable la desgraciada muerte, que ivan sin duda a experimentar aquellos 
infelices en manos de los Infieles Muras, pues aunque estaban advertidos 
de este peligro, para precaver las deserciones, por el gennio voluble y 
espiritu de desercion de estas gentes, jamas acostumbrados a un trabajo 
tan grande, ni estas admoestaciones, ni los regalos que les hacia 
frequentemente de tabaco y aguardiente, podia contenerlos gustosos en el 
servicio.

255
 

 

 Mais uma vez Requena deixou transparecer a falta de interação entre os 

índios da expedição e os demais espanhóis sob seu comando. Assim, o índio, 

claramente tratado como mão-de-obra forçada, se via obrigado a executar trabalhos 

nos quais não viam significado, daí vinham as fugas e as deserções. E aos 

espanhóis lhes era imputado o papel de “protetores” que, temerosos pela vida 

indígena, como “pais” pacientes e devotados, lhes aconselhavam, mostravam o 

caminho “certo” a seguir, prometendo-lhes recompensas pelo cumprimento das 

tarefas solicitadas. 

Continuando com o relato da expedição, Requena, nos dias 4 e 5 de março 

de 1782, fez um registro de uma situação um tanto interessante. Embora não seja 

uma situação declarada de conflito, o trecho abaixo revela que ambos os 

comissários compreendiam o significado do conceito udi possidetis e tinham a 

clareza de que a demarcação que estavam executando, conforme as cláusulas do 

Tratado de 1777, deveria respeitar esse princípio jurídico.   

 

Marzo. Dia 4 [1782]: En el dia siguiente se hizo alto al entrar la noche en un 
sitio, en que por noticia del Comisario Portugues havia havido antiguamente 
Poblacion, y como aquel terreno estaba en la margen meridional 
perteneciente a los Dominios de S.M. no quise caminar mas para hacerlo 
reconocer, y ver si era Pueblo abandonado despues del ultimo Tratado.  
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Marzo. Dia 5 [1782]: Luego que salio el sol el dia 5 no hallé por aquellos 
barrancos vestigios algunos, que indicasen haver sido avitado, por lo que 
recombiniendo al Comisario Portugues, no se advertian señales de la noticia 
que me havia comunicado, me dijo que quedavan estas mui adentro del 
bosque: por esta razon, y por no demorar el viage dejé atras en una 
pequena canoita al avilitado de subtenente D. Josef Mazorra, para que con 
practicos Portugueses esplorase aquel sitio, quien antes que se acavara el 
dia, vino a darme razon, de que aunque havia penetrado por diferentes 
partes entre aquella espessa arboleda, no se havian encontrado ningunas 
señales de la Poblacion citada, pero si observo ali ser por situacion mui 
propia para fundarla, por lo qual lo anote en el Mapa que iva formando.

256
 

 

De acordo com Requena, os portugueses alegavam que ali, naquele ponto 

exato, havia sido construída uma povoação portuguesa. Pensando à luz do conceito 

do “udi possidetis, ita possideatis”, ou seja, assim como possuis, continuarás a 

possuir, os portugueses, ao alegarem a existência de um antigo povoado 

exatamente naquele lugar, estariam reivindicando a posse daquele território pelo 

princípio da ocupação. Requena, astutamente alegou não haver encontrado rastro 

algum que comprovasse a reivindicação portuguesa - “no se havian encontrado 

ningunas señales de la Poblacion citada” -, portanto não a aceitando como lícita. 

Entretanto, o comissário espanhol demonstrou igualmente o conhecimento do 

princípio jurídico ao sugerir a fundação de um povoado, além de entender que seria 

necessário garantir que o território ficasse dentro dos limites espanhóis; sendo 

assim, Requena procedeu a inclusão dessa ideia em um mapa: “observo ali ser por 

situacion mui propia para fundarla, por lo qual lo anote en el Mapa que iva 

formando”. Dessa forma temos que, fundar povoados e inscrevê-los em mapas 

constituíam-se em uma das ações da dimensão cartográfica daquilo que chamamos 

de operação demarcatória. Assim, essa operação garantiria a apropriação de 

territórios fundamentada pelo princípio jurídico do udi possidetis. 

Ressaltamos o uso da palavra pueblo no seguinte trecho da citação anterior: 

“mas para hacerlo reconocer, y ver si era Pueblo abandonado despues del ultimo 

Tratado”. Acreditamos que o uso da palavra espanhola “pueblo”, em oposição à 

palavra portuguesa “povoação”, corresponde a uma ação dentro da dimensão 

diplomática daquilo que anteriormente chamamos de operação demarcatória. Um 

dos princípios legitimadores da posse de determinado território era a comprovada 

ocupação do espaço. Dessa maneira, Requena verificou se havia ali algum rastro de 
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“Pueblo abandonado”, o que lhe possibilitaria afirmar a posse espanhola daquela 

área.  

 A respeito do mapa que Requena afirmou estar construindo, Depetris257 

adverte que a coroa espanhola tinha uma política de exigir dos expedicionários a 

produção de um testemunho escrito em forma de diário que deveria, 

necessariamente, vir acompanhado de um mapa correspondente; também já 

dissemos que esse fato correspondia a uma ação articulada a outras dentro do 

movimento de uma operação demarcatória.  Além disso, a coroa possuía toda a 

preocupação de manter esses registros no mais absoluto segredo, com a finalidade 

de impedir que estrangeiros tivessem acesso tanto ao conhecimento científico 

adquirido pelos castelhanos em suas viagens como, e principalmente, às 

possessões espanholas no ultramar. 

 Situações como a descrita acima ocorreram com certa frequência durante a 

expedição de limites, ora pendendo para os interesses espanhóis, ora se 

aproximando dos propósitos portugueses. Eram constantes os relatos em que 

espanhóis e portugueses alegaram haver povoados, vilas, reduções ou qualquer 

sinal de habitação a fim de garantirem a posse de determinado territórios. Como já 

demonstramos, usar determinados vocábulos, correspondia a um ato diplomático da 

operação demarcatória, além da prática legítima do udi possidetis. 

As áreas de maior interesse eram justamente aquelas em que passaria a 

linha demarcatória, dessa maneira, alegar que aquela terra estivesse ocupada, era 

uma excelente estratégia para garantir a posse de um território mais amplo, como 

demonstra a citação abaixo: 

 

Marzo. Dia 6. Dia 7 [1782]. En los dias 6, y 7 se camino bastante por la 
fuerza de los vientos, y en el ultimo de estos llegamos a las quatro de la 
tarde a la Poblacion antigua de San Joaquin de Pucrumas en la orilla 
austral, (...). Havia en ella beinte casas las mas sin techumbre, y otras 
tantas señales de las mas arruinadas. De las primeras, no havian perdido 
todavia las paredes su blanquimento, las calles estaban con yersia de un 
solo año, y aun se conservaban una cria de ganado de cerda. Estas señales 
no se conformavan con las noticias que me paso el Comisario Portugues, 
de estar muchos años abandonada, por la persecucion de los Muras, y por 
la epidemia que sufrieron sus moradores de viruelas, y conociendo se 
havian extraido los vecinos antes de verificarse las Demarcaciones, por 
corresponder aquella orilla a nuestro Soberano, huve de passar los oficios 
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que devia hacer por mi empleo sobre este asunto, con cuyo testimonio, y las 
respuestas del otro Comisario, ha sido preciso ocurrir a Su Magestad.

258
  

 

 No trecho acima temos um relato de Requena mostrando o inverso da 

situação anteriormente analisada. Agora eram os espanhóis que, servindo-se do udi 

possidetis, reivindicavam a posse de um território onde haveria rastros de uma 

antiga povoação espanhola chamada San Joaquin de Pucrumas. Requena, 

colocando-se como testemunha ocular, descreveu tais rastros que, segundo ele, 

demonstravam uma ocupação recente daquelas paragens; observamos aqui a 

valorização da experiência vivida por Requena, o que conferia, naquele momento, a 

veracidade ao que o Comissário havia observado. Além disso, fortalecendo o 

argumento utilizado na dimensão empírica, Requena utilizou-se também da 

diplomacia, transmitindo ao rei os ofícios (escritos) com o testemunho e as respostas 

do comissário português. Um movimento único que objetiva a demarcação favorável 

à Espanha e articulava, nesse caso, três esferas de ações conjuntas: a experiência 

vivida, o registro escrito e a diplomacia. 

Da citação acima ainda emerge mais um problema largamente registrado por 

Requena em incontáveis momentos: a questão da extração dos índios espanhóis 

pelos portugueses, assim descrito: 

 

Marzo. Dia 6. Dia 7 [1782]. (...). La voz publica era que el Segundo 
Comisario Portugues, en su viage del año pasado, havia transplantado a 
otras partes los avitadores, y del destrozo que este mismo oficial hizo 
entonces en los Muras, vimos poco despues en un caño, despojos de los 
cadaveres, en que tomo justa venganza de sus piraterias.

259
  

 

 Um ano antes das duas comissões passarem ali a serviço da Quarta Partida, 

os portugueses haviam realizado expedições de reconhecimento e, segundo 

Requena, aproveitado para “extrair” os índios dos núcleos espanhóis - o que 

pressupõe uma ação violenta -, levando-os para adensar a população nos territórios 

portugueses. Essa estratégia portuguesa também correspondia a aplicação do 

princípio udi possidetis, através do qual os portugueses garantiriam o esvaziamento, 

ou melhor, a desocupação dos territórios espanhóis localizados nas áreas mais 
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próximas da fronteira e garantiam que seus próprios povoados, vilas ou cidades 

estivessem devidamente ocupados. 

 A questão da deserção dos índios também era um assunto frequentemente 

registrado no diário de Requena. Retomando a análise realizada anteriormente, a 

deserção refletia tanto um baixo grau de confiabilidade nas alianças estabelecidas 

entre os espanhóis e os índios, assim como também a falta de significado prático e 

simbólico dos trabalhos realizados na expedição para os índios que se viam 

obrigados a executá-los; esse segundo ponto pode ser observado no seguinte relato 

feito por Requena no dia 15 de março de 1782: 

  

Marzo. Dia 15 [1782]. Al tiempo de empezar a caminar el dia 15 se echaron 
menos tres remeros, y luego que se me dió el aviso (...), mandé a los dos 
Capitanes morenos de conquistas con algunos soldados e indios de los mas 
fieles, fuesen en varias Partidas por el bosque a buscarlos, y a pocas oras 
dieron con dos de ellos, (...), quienes confesaron havia quedado el tercero 
sobre un arbol, y que se havian huido porque los dispertaron mui temprano, 
para caminar, queriendo quedarse a dormir: tal es la indolencia y rusticidad 
de estos indios.

260
  

 

 Nesse caso, os índios que fugiram foram recapturados, portanto era previsível 

que sofressem alguma punição, que seria prescrita pelo responsável pela comissão 

espanhola; dessa forma, seria Requena quem decidiria qual seria a punição para os 

índios que empreenderam a fuga: 

 

Marzo. Dia 15 [1782]. (...) les puse un par de grillos, bastante castigo 
respecto a su imbecilidad e ignorancia: Y para evitar otras deserciones, hize 
se recojiesen, y se depositasen las herramientas de todos los indios, pues 
solo fiados en ellas, podian conseguir batir arboles para formar canoas o 
balzas en que descender el Rio, dando al mismo tiempo por orden general, 
se me avisase de las canoitas que se encontrasen por las orillas (las 
mismas que se escapan con las crecientes de la Poblaciones de infieles) 
para hacerlas pedazos y quitarles este recurso en las fugas.

261
 

 

 A punição estabelecida era composta por uma gama de ações, todas de 

caráter violento e opressor. Primeiramente os índios que fugiram foram acorrentados 

para que não voltassem a fugir. Em seguida, todos os demais índios sofreram as 

consequências da fuga, pois tiveram suas ferramentas recolhidas e suas canoas 
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destruídas para que não pudessem fugir. A violência e a opressão contra o indígena 

acompanharam toda a trajetória da expedição de limites do Marañón. 

Destacamos aqui a complexidade dos conflitos administrados por Francisco 

Requena, por ocupar a função de Primeiro Comissário. Em primeiro lugar, ele era o 

responsável por executar, através da atividade demarcatória, a vontade do monarca 

espanhol, o que, inevitavelmente, o levava a uma situação conflituosa com o 

Comissário português, igualmente responsável por garantir a satisfação das 

intenções de sua rainha Maria I. Por outro lado, e como já demonstrado neste 

trabalho, a monarquia espanhola não tinha muito interesse por aqueles territórios 

situados nos confins do Marañón, o que era atestado no pouco – ou até mesmo 

nenhum – auxílio fornecido, tanto à quarta partida espanhola quanto ao próprio 

Requena em suas solicitações particulares. Dessa maneira, podemos verificar a 

existência de outra escala de conflitos, também administrada por Requena, a escala 

política, refletida no embate entre seus próprios interesses como representante local 

- no caso por também ocupar o cargo Governador de Maynas – e defensor daqueles 

territórios, e os interesses imperiais da monarquia espanhola que alijavam o 

Marañon da estrutura colonial.  

 Além desses conflitos em uma dimensão política mais ampla, havia também 

aqueles que podemos considerar provenientes do cotidiano da expedição, como é o 

caso da situação de fugas e deserções de índios exposta na citação anterior. Como 

responsável pela comissão espanhola, cabia também a Requena a administração 

dos conflitos entre os próprios membros da expedição. Isso significa que o papel 

desempenhado por Requena exigia conhecimentos científicos, técnicos e práticos, 

além de destreza política e habilidade diplomática; entretanto não significava que 

Francisco Requena sempre agia habilmente em todas as situações, dispondo de 

todas as destrezas necessárias para solucionar os mais diversos problemas.  

 Por conta da situação gerada pela fuga dos três índios, as comissões 

demarcatórias seguiram seus trabalhos separadamente, apenas enquanto se 

resolvia o problema com os fugitivos recapturados. Depois de resolvida aquela 

situação, a comissão espanhola seguiu sozinha seu caminho até onde deveria se 

encontrar novamente com os portugueses. 
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A rota pelo rio Japurá, embora a demarcação de sua boca mais ocidental 

tivesse gerado desacordos entre os comissários, havia sido proposta por Requena 

com o objetivo de alcançar o rio Apaporis, afluente noroeste do Japurá e onde o 

comissário espanhol considerava sítio adequado para estabelecer um marco de 

fronteira, conforme as disposições do Tratado de 1777.  

No dia 20 de março de 1782, a comissão espanhola aportou às margens do 

Japurá e Requena solicitou ao subtenente D. Josef Mazorra e ao desenhista 

Baltazar Cartagena que fizessem o reconhecimento das primeiras voltas do rio 

Apaporis, enquanto os demais homens ocupavam-se da limpeza das canoas, até a 

chegada da comissão portuguesa, o que não tardou em acontecer. Já no dia 

seguinte, em 21 de março, chegaram os portugueses e com eles, novos 

desentendimentos.  

 

Marzo. Dias desde 21 hasta el 25 [1782]. A las 11 de la mañana del dia 21 
se incorporo con nosotros la Partida de S.M. Fma. Y disponiendo su Gefe el 
viage por el Rio Yapurá arriba, desentendiendose de seguir la demarcacion 
por Apaporis (rio por el rumbo del Norte, con todas las señales que 
prescreve el Tratado, para establecer por el los limites) me parecio justo 
oponerme al intento, e intencion, de no dejar el Yapurá hasta no encontrar 
el Rio de los Engaños, y asi fué preciso demostrarle con oficios: que 
estabamos ya en un paraje en que quedavan cubiertos los Paises del Rio 
Negro, esto es al occidente de la Fortaleza de Maravitanas, frontera por 
aquella parte de los Dominios de Portugal: que se devia terminar por esta 
razon el viage del Yapurá, pues solo hasta la boca de Apaporis, podia ser 
comun la navegacion a los vassalos de las Coronas: que por el expresado 
Rio Apaporis, y por los demas que se hallasen por el Norte de el, deviamos 
establecer la raya divisoria, acercandonos de esta suerte a Rio Negro, para 
cortarlo dividiendo lo que a cada Monarquia deve pertenecer, sin perjudicar 
las actuales Pocesiones de sus Magestades, y que todo esto, y demas 
alegado se conformaba con el espiritu y disposicion del Tratado que nos 
servia de inviolabre reglas.

262
  

 

 Requena queria prosseguir a demarcação pelo Japurá, chegando até o 

Apaporis, local onde Requena acreditava ser ideal para passar a linha divisória. Já o 

Comissário Chermont queria seguir em direção ao rio dos Engaños, mais acima, e 

defendia a ideia de que ali deveria se estabelecer a fronteira. 

 Requena não queria aceitar a proposta do Comissário Chermont, até porque 

compreendia muito bem as intenções lusitanas. A demarcação da fronteira no 

Japurá, executada pelo rio dos Engaños permitiria aos portugueses que suas 
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fronteiras avançassem em territórios reclamados pela coroa espanhola. Com o 

objetivo de convencer Requena, Chermont alegava que “el de Apaporis tenia 

muchos saltos y raudales, y porque afirmava era necesario buscar la Cordillera de 

Montes entre el Marañon y el Orinoco”263, porém Requena não estava convencido e, 

para ele, as palavras do comissário português pareciam “razones todas especiosas 

y nada concluyentes”264.  

 A verdade era que Requena e os homens da comissão espanhola de um 

modo geral, não conheciam tão bem aquela região quanto os portugueses, tendo em 

vista que os membros da partida portuguesa já haviam percorrido aquele caminho 

anteriormente.  

Entretanto, no dia 20 de março de 1782, pouco antes do encontro com a 

partida portuguesa, Requena havia enviado dois de seus homens – o subtenente D. 

Josef Mazorra e o desenhista Baltazar Cartagena – para que realizassem um 

reconhecimento prévio das primeiras curvas do rio Apaporis. Dessa forma, podemos 

afirmar que Requena, apesar de nunca ter percorrido aqueles caminhos, possuía 

algumas informações que, mesmo que superficialmente, possibilitavam ao 

comissário espanhol entrever os interesses de Chermont em proceder com a 

demarcação pelo rio dos Engaños. Nas palavras de Requena: 

 

Marzo. Dias desde 21 hasta el 25 [1782]. (...). De los Rios Apaporis y de los 
Engaños solo estaban marcadas sus bocas, y estando las dos en un mismo 
Meridiano, era pretexto lo que exponia para adelantar por el Yapurá, como 
tres grados mas al occidente, la navegacion de los portugueses: los saltos y 
raudales en el rio de los Engaños, si no que para pasarlos, teniamos que 
vencer primero los arriesgados que en el mismo Yapurá encontrariamos 
antes de llegar a aquella boca. Del mismo modo no tenia ninguna fuerza ni 
vigor, la necesidad que expuso havia de buscar por el Rio de los Engaños la 
Cordillera citada, pues aunque esto fuera cierto, en caso de haver tal 
imaginada Cordillera entre el Marañon y el Orinoco, interceptando por 
conseguiente el Rio Negro, mas breve dariamos con ella por el Rio Apaporis 
que por el de los Engaños.
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 É claro que Requena não revelou que havia recebido informações 

provenientes de uma atividade considerada ilícita segundo as cláusulas do Tratado, 

pois nenhum reconhecimento poderia ser feito de forma independente, apenas 
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seriam válidos os reconhecimentos efetuados conjuntamente pelas duas comissões. 

Mas podemos inferir que o comissário espanhol as possuía devido a precisão com 

que descreveu tanto o número de graus que ganhariam os portugueses com aquela 

demarcação, como os acidentes naturais do rio dos Engaños. 

 Na tentativa de solucionar aquele impasse, Requena fez uma proposta que, 

além de estar em desacordo com as proposições do Tratado, feria totalmente os 

interesses portugueses defendidos pelo comissário Chermont. Propôs Requena que, 

 

Marzo. Dias desde 21 hasta el 25 [1782]. (...). (...) forme el proyecto de que 
se hiciesen a un tiempo ambos reconocimientos, para que en vista de ellos 
nuestros soberanos resolviesen, y que para este efecto, pues tenia en su 
Partida Ingenieros y Matematicos, mandasse uno de cada classe a levantar 
el Mapa del Rio de los Engaños, mientras yo, por no tener en mi Partida 
Ingeniero a quien mandar, levantaria el del Rio Apaporis, siempre que me 
diese uno de los Matematicos para hacer las observaciones de latitud y 
longitud, lo que era facil, respecto de haver duplicados Instrumentos de 
Astronomia, con los que me pidieron prestados en la Villa de Ega, y 
acavaron de llegar de España a nuestra salida de aquel Quartel.

266
  

 

Há um ponto interessante a ser destacado na citação acima. Sobre a 

existência de materiais astronômicos na comissão espanhola, disse Requena que 

“(...) respecto de haver duplicados Instrumentos de Astronomia, con los que me 

pidieron prestados en la Villa de Ega, y acavaron de llegar de España a nuestra 

salida de aquel Quartel”, ou seja, a partida espanhola contava com os instrumentos 

astronômicos enviados pela coroa espanhola; instrumentos que foram solicitados 

por Requena ainda antes da comissão espanhola deixar Maynas.  

Como dito anteriormente, Requena reclamou por não ter técnicos suficientes 

e tampouco instrumentos para proceder com as atividades exigidas na expedição de 

demarcação. Isso era um fato verdadeiro, inclusive durante todo o período de 

atividade das comissões, foi evidente que os portugueses possuíam uma maior 

quantidade de homens qualificados. Em relação aos instrumentos, também era certo 

que os espanhóis não os possuíram entre os anos de 1778 e 1781, sendo apenas 

no início de 1782 que, após serem enviadas diretamente da Espanha, essas 

ferramentas chegaram às mãos do Comissário Requena que, naquele momento, já 

havia procedido a primeira etapa das demarcações e encontrava-se na vila de Ega. 
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Isso significa que, durante o primeiro momento de demarcações – que durou 

aproximadamente três anos -, Requena e sua comissão não contaram com os 

instrumentos necessários para realizar os cálculos astronômicos exigidos nas 

atividades de demarcação das fronteiras. 

 Retomando a proposta feita por Requena de realizar separadamente o 

reconhecimento dos rios Apaporis e dos Engaños, ele não só sugeriu a Chermont 

que realizassem uma atividade ilegal – que cada partida fizesse o reconhecimento 

de forma independente – quanto solicitava ajuda de um Matemático português no 

reconhecimento que a partida espanhola faria pelo rio Apaporis. É evidente que uma 

proposta como essa jamais seria aceita pelo Comissário português que, “No admitiu 

esta propuesta, alegando no podia dividir los Matematicos Astronomos, y que en 

atencion a no tenerlos yo, era su parecer que por las dos Partidas unidas, se 

hiciesen el reconocimiento del Rio de los Engaños, asseverando que despues se 

havia el de Apaporis”267. 

Requena tinha a intenção de convencer o Chermont a proceder o 

reconhecimento primeiro pelo rio Apaporis que, segundo o espanhol, seria a “boca 

mas occidental del Yapura”, conforme instrução expressa nos Artigos IX e XII do 

Tratado de 1777.  

 Deste modo, não possuindo homens suficientes e nem apoio ou força política 

para convencer o comissário português, Requena não tinha outra opção senão 

seguir Chermont e a partida portuguesa na demarcação pelo rio dos Engaños. 

Refletindo sobre suas possibilidades, ele reconhecia que não possuía homens e 

nem víveres suficientes para proceder o reconhecimento do rio Apaporis sem a 

contribuição da partida portuguesa. Assim, após conduzir os devidos protestos ao 

comissário português e encaminhá-los ao Vice-rei de Santa Fé - responsável por 

enviar as cartas de Requena ao Conselho de Índias -, o comissário espanhol 

concordou com a proposta de Chermont e juntas, aos 25 dias do mês de março de 

1782, as duas comissões decidiram seguir a demarcação pelo rio dos Engaños e, 

em seguida, pelo rio Apaporis.  

Essa decisão ficou registrada em um documento intitulado “Escritura de 

Combenio hecha en el Yapura por los Señores Comisarios de S.S.M.M. Catolica y 
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Fidelisima sobre reconocer los Rios de Apaporis y de los Engaños antes de proceder 

a la demarcacion”268, redigido pelo subtenente Joseph Mazorra em 26 de março de 

1782 e assinado por Theodozio Constantino de Chermont, Henrique João Wilkens e 

Francisco Requena. Resumidamente, a decisão tomada foi a seguinte:  

 

(...) a efecto de tratar en Conferencia sobre la verdadera inteligencia de los 
Articulos nueve y dose, de los Tratados de mil setecientos cinquenta, y mil 
setecientos setenta y siete, por no hallarse acordes ni conformarse, sobre 
qual de los Rios de los que entran al Yapurá por la margen septentrional, 
deve servir para establecer la Raya, si el Rio Apaporis, o si el Rio de los 
Engaños, o Comiari. El Señor Comisario de su Magestad Catolica propuso 
que devia ser preferido el Rio Apaporis reproduciendo quanto tenia 
expuesto en los dias immediatos pasados, por sus seis oficios que tratan 
sobre este asunto dirigidos al Señor Comisario de su Magestad Fidelisima, 
quien igualmente propuso devia ser preferido el Rio de los Engaños, por lo 
que tambien tenia producido en otras tantas sus respuestas sobre cuyo 
particular; no haviendo podido conformarse los sobre dichos Señores 
Comisarios, (...), ni menos podido hallar, ni ocurrierseles medio alguno para 
hacer la Demarcacion interinamente, de suerte que pudiese satisfacer a los 
dichos Señores Comisarios, en la naturaleza de esta duda, y que quedasen 
asegurados los intereses de sus Augustisimos Soberanos, en esta 
perplexidad resolvieros los referidos Señores Comisarios, como expediente 
interino, el que se procediera a reconocer los dos dichos Rios, para que la 
diligencia Judicial del examen de ellos pudiese remitir con este Instrumento 
por cada uno de los dos Señores Comisarios a sus respectivas Cortes, a fin 
de que las Augustas y Soberanas Magestades Catolica y Fidelisima, 
resuelvan lo que fuere mas conforme a su Real agrado, (...).

269
 

  

O período de demarcação que se seguiu após o desentendimento entre os 

comissários às margens do rio Japurá, foi muito penoso e conturbado. Ambas as 

partidas sofreram com a aspereza dos caminhos, a forte correnteza dos rios, o medo 

de ataques de populações indígenas inimigas e com doenças que atrasaram 

demasiadamente o trabalho da expedição de limites. 

 No início de abril de 1782, passando por um povoado português chamado 

Tabocas, o assunto da extração dos índios cometido pelos portugueses – situação já 

verificada por Requena no pueblo de San Joaquin de Pucrumas -, voltou a ser o 

motivo de desavenças entre os comissários espanhol e português. 

 

Abril. Dias 11. 12 [1782]. Los dias 11 y 12 pasamos muchas correntadas, y 
a las dos de la tarde e este ultimo, descanzamos ambas Partidas en el 
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Pueblo nuevo de Tabocas, Poblacion formada en la margen septentrional 
por el segundo Comisario Portugues el año pasado, con indios de la margen 
opuesta, quando hizo el reconocimiento de este Rio (...), en conferencia con 
el Comisario Portugues le manisfeste no se devia haver echo aquella 
Poblacion con indios que se havian extraido un año antes de la orilla 
opuesta, que por el Tratado corresponde a nuestro Soberano, 
representandole justamente que ni las Poblaciones que se deven ceder se 
podian despoblar, como havia visto en San Joaquin, ni formar otras antes 
de verificar la Demarcacion, porque esto era quitarles la livertad que los dos 
Monarcas havian querido dejarles, a los moradores de estos Reinos, para 
conservarse en sus Pocesiones, o trasladarse donde les parezca quando 
pasen a nueva Dominacion, havendo notado se aprovechavan de la paliosa 
demora, en hacer las entregas de los terrenos con este objeto, pues dicho 
Pueblo se decia lo fundo el Segundo Comisario, en el reconocimiento que el 
año anterior hizo de este Rio, sobre cuyo asunto huve de pasar algunos 
oficios, y despues protestar sobre este procedimiento, cuyo testimonio se 
remite a S.M.
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 Acima já expusemos que, para garantir a posse de determinados territórios – 

essencialmente daqueles localizados não regiões fronteiriças – era primordial 

comprovar-se a ocupação, segundo a aplicação do princípio jurídico do udi 

possidetis. Dessa forma, o diário escrito pelo espanhol Requena deixa transparecer 

o quanto os portugueses foram hábeis em executar tal princípio.  

Antes das partidas reconhecerem os territórios e estabelecerem as raias 

divisórias, os portugueses haviam fundado povoados exatamente nas áreas que 

poderiam ser reclamadas pelos espanhóis como parte de suas posses e, além disso, 

tinham conseguido retirar populações indígenas inteiras das terras espanholas 

transferindo-as para os novos povoados portugueses. Isso demonstra, em primeiro 

lugar, que havia colonos portugueses realmente interessados em manter grande 

parte dos territórios amazônicos em posse da coroa portuguesa e que as ações 

desses homens, embora ilegais, recebiam tanto o apoio das autoridades locais, 

quanto das autoridades imperiais.  

Ademais, essa atitude portuguesa refletia a existência de um projeto colonial 

português para as terras amazônicas, projeto este que previa a fundação de 

povoados, vilas e cidades, a exploração da mão-de-obra indígena, o aproveitamento 

dos recursos naturais e a inserção econômica e política da região no sistema 

colonial do império português.  

Situação bem diferente era experimentada pelos espanhóis. Primeiramente, 

não havia colonos realmente interessados naquela região; como já demonstrado 
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anteriormente neste trabalho, eram raríssimos os habitantes espanhóis de Maynas, 

cuja população constituía-se basicamente de padres missionários – também em 

número reduzido – e indígenas. Outro fator que contribuía para o alijamento de 

Maynas era que, além do projeto missionário, não existia outro plano de integração 

econômica que fosse capaz de promover a inserção da região no sistema colonial 

espanhol. Deste modo, podemos afirmar que a região não estava dentro do raio de 

interesses das autoridades coloniais espanholas, sejam as que habitavam os 

territórios americanos mais próximos de Maynas, ou aquelas radicadas na capital do 

império. 

 Em segundo lugar, era evidente que os portugueses possuíam um projeto 

aproveitamento e exploração da mão-de-obra indígena, pois acreditamos que a 

transferência – ou a extração, como descrito nas fontes – das populações nativas de 

um para outro território, também poderia acontecer com o consentimento do grupo 

indígena transferido e não apenas de modo forçado, como sugeriu Requena em 

vários momentos.  

Mais uma vez afirmamos que, além do projeto missionário, não havia outro 

que fosse capaz de promover a inserção dos sujeitos indígenas de Maynas na 

estrutura colonial montada pelos espanhóis para a América. Assim, tanto o território 

de Maynas, quanto seus habitantes, permaneceram à margem do sistema, durante 

todo o período colonial; enquanto que no caso português, as populações indígenas 

estavam sendo absorvidas pela estrutura colonial. 

Podemos encontrar sinais da falta de interação entre os espanhóis e os 

indígenas locais em vários momentos da descrição feita por Requena em seu diário.  

Por exemplo, ainda em 1782, quando as comissões procediam o reconhecimento do 

rio Japurá, rumo ao rio dos Engaños. Falando sobre a escassez de alimentos 

encontrados na região, Requena descreveu o trabalho de coleta, caça e pesca 

realizado pelos índios “mitayos” da partida espanhola no dia 16 de abril de 1782: 

 

Abril. Dia 16 [1782]. (...). En este dia llegaron los Mitayos sin traer nada 
como en muchos antecedentes, pues despues del paso de las primeras 
Cachoeiras, o Raudales, ya es mui escaza la pesca por este Rio, asi por la 
mayor rapides del agua, como por el grado de mas frialdad que va 
adquiriendo  acia las Cavezeras; por estar anegadas las Orillas con la 
creciente, tampoco se encontraba la caza y Monteria que antes venia, en 
cuya ocupacion con mui poco fruto se empleaban todos los dias setenta 
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indios, y doce soldados, y como los mantenimientos no eran bastantes para 
sobstener el mucho tiempo que restaba a mas de doscientas personas, por 
la inopia de estos Paises, determine que a ninguna canoa de Monteria, se 
diese mas razion que la fariña diaria, y que la carne o pescado a lo menos 
para ellos la buscaran en sus correrias, para animarlos por la necesidad a 
ser mas industriosos; igualmente dispuse se diese una hacha a cada 
canoita de Monteria, mandando a sus respectivos cabos, que quando no 
hallasen avez o animales, solicitasen frutas, raises del monte, y cogollos de 
Palmas, para sustento de la gente, de aquellas que los mismos indios 
conocieran por comestibles, pues ya se empezava a sufrir mucha 
hambre.

271
 

 

 A mita272, instituição espanhola de origem indígena, constituía-se em uma 

forma de exploração do trabalho. O índio mitayo era escolhido através de um 

sorteio, realizado periodicamente entre os índios de determinado local; este deveria 

trabalhar para os espanhóis, em serviços domésticos, agrícolas, pastoris, de 

transportes ou mineiros, durante um determinado período de tempo no ano e 

mediante o pagamento de um salário. Estavam isentos da mita os índios que 

cultivavam suas próprias terras e os especialistas em algum ofício. Em algumas 

localidades, o pagamento de um salário em dinheiro poderia ser substituído por 

serviços de doutrina, justiça e proteção, ou ainda por pagamento em objetos 

(ferramentas, roupas, entre outros), o que foi mais comum entre os índios que 

serviram como mitayos na comissão espanhola. 

 Pela descrição de Requena, o número de homens empregados na expedição 

era muito grande, em contrapartida, a dificuldade em obter produtos disponíveis no 

meio, fazia com que a quantidade obtida não fosse suficiente para o sustento de um 

número tão elevado de pessoas. Em sua descrição, o comissário espanhol 

justificava a escassez de alimentos com o argumento de que o meio não os 

favorecia, “ya es mui escaza la pesca por este Rio, asi por la mayor rapides del 

agua, como por el grado de mas frialdad que va adquiriendo  acia las Cavezeras; por 

estar anegadas las Orillas con la creciente, tampoco se encontraba la caza y 

Monteria que antes venia”. Sendo assim, a única solução encontrada por Requena 

para evitar maiores problemas, foi o racionamento da comida disponível, o que, 

consequentemente, provocou a fome entre os membros da comissão espanhola. 
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 Entretanto, em uma descrição de uma situação passada no dia 20 de abril de 

1782, Requena deixou transparecer que o problema da falta de alimentos talvez não 

fosse tanto por causa da aspereza do meio, mas devido a falta de empenho dos 

índios mitayos nos trabalhos de coleta, caça e pesca; nas palavras do comissário: 

 

Abril. Dia 20 [1782]. (...) A pezar de la providencia dada, ya havia algunos 
dias para animar a los Mitayos, a que nos trujesen algunos bastimentos del 
monte, nada contribuian teniendonos en la mayor miseria su decidia, pues 
nunca faltaba en las dormidas de los Portugueses dantas, venados, y 
puercos, dando prueva que no eran tan escasos los bosques de animales, 
para los que quisieran buscarlos con empeño; por esto motibo hice desde 
este dia, que en cada Monteria fuese un Indio Justicia de Mainas, por si tal 
ves su respecto y autoridad, hacia a los demas Indios que cumpliesen con 
los encargos, mandando a los soldados les acompañasen solo de escolta y 
auxilio.
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 O próprio Requena questionava o fato de que os índios portugueses 

encontravam muitos animais para caça e os mitayos não conseguiam sequer caçar 

um. A conclusão de Requena era que o problema não estava na natureza, mas no 

trabalho dos mitayos que, de uma forma velada, recusavam-se a colaborar com o a 

comissão espanhola, não se empenhando no trabalho de obtenção de alimentos. 

Mais uma vez, Requena necessitou gerenciar esse conflito, até porque disso 

dependia a sobrevivência de seus homens; ele achou por bem enviar um “Indio 

Justicia de Mainas” – indígena convertido e com treinamento militar – na companhia 

dos mitayos esperando que estes respeitassem e temessem a autoridade de um 

igual. Ainda assim essa medida não alcançou os resultados esperados: 

 

Abril. Dias 21. 22 [1782]. Pero ni esta nueva orden produjo utilidad en los 
dias siguientes, por que quando se internavan algo por los bosques, tierra 
adentro, en busca de la caza, retrocedian, respecto de hallar rastros y 
ranchos de Infieles, siendo un solo soldado de poca defensa para nuestros 
Indios, al mismo tiempo que los Portugueses llebavan en cada canoita dos 
soldados, y ademas de esto todos los bogas sus escopetas, con que 
podrian defenderse bien en caso de ser atacados.

274
  

 

 Novamente emergia a questão da superioridade da comissão portuguesa. No 

caso das atividades de sustento realizadas pelos índios a serviço dos lusitanos, 

estes, em suas entradas pela mata em busca de alimentos, contavam com a 
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proteção de dois soldados por canoa, além disso, os índios remeiros estavam todos 

armados com escopetas, para o caso de ocorrerem ataques de outros grupos 

indígenas considerados inimigos; já do lado espanhol a defesa era frágil, inclusive 

pela falta de homens suficientes e bem treinados para realizá-la. 

 Deslocar populações indígenas do “lado espanhol” para o “lado português”, 

com o objetivo de explorar o trabalho indígena e ocupar territórios, correspondeu a 

uma estratégia largamente empregada pelos portugueses na tentativa de garantir a 

posse das áreas situadas próximas da linha fronteiriça. Porém, essa não era a única 

forma encontrada pelos portugueses para promover a consolidação de seus 

domínios naquelas partes.  

 Apoiando-se no princípio do direito da posse pela primazia no descobrimento, 

os portugueses utilizaram-se da nomeação dos territórios como mais uma estratégia 

de apropriação deles. Dessa forma, poderiam futuramente provar que, como 

primeiros europeus a percorrerem determinadas áreas, o direito de posse e 

conquista seria lusitano. O emprego dessa estratégia ficou registrado no diário de 

Requena, no relato das atividades dos dias 26 e 27 de abril de 1782: 

 

Abril. Dia 26 [1782]. (...) llegamos al raudal o cachoeira de San Augustin 
(Nombre puesto por el Segundo Comisario Portugues en el viage que hizo 
el año pasado) formado por una estrechura del Rio (...). 
Dia 27. (...) y a las dos oras se encontró con otra Cachoeira llamada del 
Aviso (Nombre puesto tambien por el Segundo Comisario Portugues en el 
citado viage pruevas todas de no haver navegado nunca los de su Nación 
por estas partes) que obligo detenerse las Partidas (...).
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Dessa forma, Requena deixou registrado explicitamente que o Segundo 

Comissário português, Henrique João Wilckens, havia nomeado determinados 

acidentes naturais em sua viagem realizada no ano anterior, destacando que isso 

seria uma prova de que, antes dele, nenhum outro português havia percorrido 

aquele caminho. Acreditamos que essa descrição de Requena pode ser usada para  

corroborar com a ideia de que o sujeito que nomeou foi o primeiro a passar por 

aquela localidade. Ora, se ele não conhecia a área e se a cachoeira não tinha um 

nome espanhol isso significava que ali os portugueses foram os primeiros a navegar; 

podem não ter fundado um marco, ou erigido uma vila, mas certamente o ato de dar 
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um nome português a um acidente natural era prova de que, de alguma forma, os 

portugueses tinham formado algum tipo de conhecimento acerca da região.  

Talvez Requena, considerado como um homem ilustrado de seu tempo, 

acreditasse que o ato de nomear fosse um princípio jurídico de garantia de posse já 

inadequado naquele momento – o que de fato era verdade, já que os Tratados de 

1750 e 1777 se baseavam no udi possidetis – porém, num âmbito de disputas, 

mesmo um valor ultrapassado poderia ser invocado como princípio de legitimidade, 

como fizeram os próprios espanhóis, que por diversas vezes sustentaram seu direito 

de posse fundamentando-se no Tratado de Tordesilhas. 

 Continuando com a viagem de reconhecimento do rio dos Engaños como 

havia proposto o comissário Chermont, aos 21 de maio de 1782, ambas as 

comissões deram continuidade ao processo de demarcação pelo rio Mesay. Dias 

antes, Fernando Roxas, membro da partida espanhola, havia contactado os índios 

Omaguae e, por entender sua língua (segundo o relato de Requena) e dar-lhes 

alguns presentes, os convenceu de que deveriam ajudar no reconhecimento do rio 

Mesay. Assim, grande parte da viagem empreendida pelos membros das comissões 

por aquele rio foi orientada por três índios Omaguae, que serviram aos 

expedicionários como guias.  

 Situação semelhante foi narrada por Requena no dia 24 de maio de 1782, 

quando teriam sido avistados trinta e cinco índios em uma canoa, um deles “parecia 

mestiso, el que le havia hablado en nuestro idioma”276. No dia seguinte, Fernando 

Roxas foi enviado na tentativa de conseguir contactar aqueles índios. As palavras de 

Requena revelam alguns aspectos interessantes do encontro de Roxas com os 

índios: 

 

Mayo. Dia 25 [1782]. Por esta noticia dispuse saliese al otro dia mui de 
mañana el Moreno Roxas, que les entendia el lenguage con los Infieles ya 
amigos que nos servian de practicos, para que viendolos se acercaran a 
nuestra Expedicion sin reccelo, y se pudiese adquirir de ellos otras noticias. 
A las dos oras dio con ellos, que los hizo esperar, y al incorporarnos con sus 
canoitas los hallamos con mucha familiaridad, y confiansa de los 
castellanos, y que con satisfaccion nos aguardavan, huyendo del paraje en 
que aportaron los Portugueses. Entre todos eran treinta y tres, que estaban 
buscando caza, y su cazique dio noticias mas individuales, que llenaron mis 
deseos, a quien le hize dar un vestido, y los demas empleados regalaron 
otras prendas para agasajarlos: Se adquirio de ellos dos esclavos, de los 
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que tenian de la Nacion Miraña sus crueles enemigos, y en cambio de dos 
achas quedaron libres de ser pasto de sus amos en la primera necesidad, 
tomandolos para servir en la Expedicion, y para que aprendiendo nuestro 
idioma pudiesen servir despues de interpretes entre los Mirañas, y 
Omaguaes. Como nos advertiesen que tenian mucho casave les pedi fueran 
a sus casas a traerlo, en cambio de herramientas, para ver si con este 
socorro se podia hacer mas larga y cumplida la exploracion de estos Rios, 
pero para efecto de que no se frustrase esta providencia mandé al mismo 
Moreno Roxas que con su Garitea de ocho Indios los siguiese.

277
 

 

 Primeiramente, destacamos a questão do suposto medo que, segundo os 

espanhóis, alguns grupos indígenas demonstravam dos portugueses; certamente, 

tanto portugueses quanto espanhóis agiam com violência contra os indígenas. 

Porém, o fato de Requena deixar transparecer essa ideia nos mostra mais do que a 

simples constatação do fato de que os portugueses usavam – ou não – a violência 

contra os índios. De acordo com as instruções recebidas por ambos os comissários, 

às populações indígenas que habitavam as raias divisórias, seria dada a liberdade 

de escolher em qual lado da linha desejariam estabelecerem-se definitivamente. 

Portanto, mostrar que esses índios demonstraram medo dos portugueses e 

encontraram “con mucha familiaridad, y confiansa de los castellanos” sugeria uma 

relação de amizade entre estes índios e os espanhóis; assim, Requena garantiria 

que, no momento da demarcação definitiva, aqueles índios permaneceriam nos 

domínios espanhóis. 

 Outro ponto interessante registrado por Requena e evidenciado na citação 

acima era o fato que essa amizade que se estabelecia não se fundamentava no bom 

relacionamento entre os dois grupos em contato e muito menos na suposta 

confiança com que os índios teriam recebido os espanhóis. Ficava evidente no relato 

do comissário espanhol que a relação entre eles era de reciprocidade, ou seja, em 

troca da amizade, os índios – representados por seu cacique – receberam alguns 

presentes. O assunto foi retomado por Requena linhas adiante, quando o comissário 

solicitou que Roxas acompanhasse os índios até suas casas, para que se 

realizassem novas trocas. 

 Por fim, sobre a citação anterior, destacamos o trecho em que Requena 

descreveu a “compra” de dois índios Miraña que haviam sido feitos escravos e cuja 

liberdade fora “comprada” pelos espanhóis em troca de dois machados. Entretanto, 
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estes dois índios escravos comprados não ficariam totalmente livres, segundo 

narrou o próprio Requena, eles seriam empregados na comissão espanhola e, 

futuramente, serviriam como intérpretes em possíveis contatos entre os espanhóis e 

os índios Miraña. Isso significava que não era a liberdade do índio que estava sendo 

comprada, mas sua mão-de-obra, ou seja, os espanhóis haviam comprado os 

prisioneiros indígenas para mantê-los sob o regime de trabalho compulsório. 

  No diário de Requena, também encontramos certas descrições das 

populações indígenas que, em muito se assemelhavam àquelas realizadas pelos 

missionários jesuítas de Maynas anos antes. Eram descrições que revelavam alguns 

problemas provenientes do contato - como a questão da nomeação dos grupos 

indígenas pelos europeus -, dados etnográficos das populações nativas e o olhar do 

europeu sobre o índio. Como exemplo, analisaremos um trecho da descrição dos 

índios Guaque, realizada por Requena em 26 de maio de 1782, durante a viagem de 

reconhecimento pelo rio Mesay: 

 

Mayo. Dia 26 [1782]. (...). Estos Indios son conocidos por diferentes 
nombres: el de Guaques en el que mas deve prevalecer, por denominarse 
asi ellos (y este le dan los Españoles) y el de Morcielagos por las Misiones 
de Sucumbios: los Portugueses les dicen Mavas, y Omaguaes o Enaguas 
pero por la semejanza del nombre no tienen nada parecido a los Omaguas 
de Mainas, y que poblavan todavia  a principios de este siglo el Marañon 
hasta la boca del Rio Negro, (...) que los Portugueses conocen en sus 
Pueblos por la denominacion de Cambebas. El idioma es mui diferente, y 
aun mas diferentes sus costumbres. Entre todas la mas extraordinaria es la 
de no usar mas vestido los hombres, que una fuerte faixa de corteza de 
arbol, (...), teniendo a algunos tan oprimido desde el estomago, hasta la 
parte mas inferior del ventre, que les queda el pecho mui sobresaliente con 
unos surcos callosos, (...). Usan tambien el pelo mui largo que es otro 
adorno de ellos, (...), y aun muchos para ocultar el defecto de tenerlo corto 
se ponen unas pelucas regularmente, bien imitadas a las nuestras, de 
estopa de arbol teñida de negro, y tejida en menudas tiras, de suerte que es 
cosa rara ver en una canoa  (...), unos hombres sin mas resguardo, (...), que 
su ceñidor y peluca, y que tan ajustado o aprensado el cuerpo, puedan 
hacer todos los movimientos necesarios a su trabajo, quedando agiles para 
qualquiera operacion y accion. Las mugeres de esta Nacion estan 
enteramente desnudas, sin estopas, dientes, ojas, ni abalorios con que 
entre otras Naciones forman un corto tejido o Pampanilla (...) con que se 
cubren la parte mas vergonzosa, parece que desconocen absolutamente la 
honestidad, por el descaro con que se presentan, sin rubor ni cuidado en 
tan fea e impudica desnudes.
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 A primeira questão suscitada pela descrição dos índios Guaque foi o 

problema com os diversos nomes conferidos ao grupo pelos diferentes agentes em 

contato. Em apenas algumas linhas, Requena citou cinco nomeações diferentes - 

Guaques, Morcielagos, Mavas, Omaguaes e Enaguas - porém, afirmou que a 

nomeação que deveria prevalecer era a conferida pelos espanhóis. Assim como na 

documentação produzida pelos jesuítas de Maynas, a nomenclatura utilizada para 

nomeação dos grupos indígenas era sempre controversa e, na maioria das vezes, 

partindo de denominações exógenas, ou seja, conseguimos saber como vários 

grupos eram chamados pelos outros, mas não temos acesso à autodenominação 

dos povos.  

 Em relação aos costumes indígenas, Requena descreveu o modo de vestir 

dos homens, em contraste à nudez das mulheres. Mais do que uma simples 

descrição, Requena deixou transparecer todo seu arcabouço cultural europeu 

julgando como desonestas e impudicas as mulheres Guaques por sua nudez.  

 Ainda sobre os índios Guaque, em 19 de maio de 1782, Requena, Chermont 

e Wilckens assinaram um “Instrumento de las noticias aquiridas por los Indios 

Omaguaes del Rio de los Engaños, o Comiari”279, documento redigido pelo 

subtenente Joseph Mazorra, no qual revelaram os motivos do interesse em 

estabelecer contato com ditos índios Guaque, aqui chamados com maior frequência 

de Omaguaes: 

 

(...) le fue incumbida
280

 la referida diligencia no poco riezgo y la qual se 
efectuò para establecer amistad con los sobre dichos Infieles en atencion à 
ser una de las Naciones Antropofagas de este Rio, pareciendoles a dichos 
Señores Comisarios que la amistad una vez establecida con dichos Infieles 
podria ser provechosa, y necesaria para la ejecucion de la Real 
Demarcacion, en èl cazo de tener que bolver à este mismo paraje, si 
resuelven sus Magestades Catolica y Fidelisima el que por èl pase la linea 
Divisoria por los socorros, aun que limitados que para entonces podràn 
ofrecer los dichos Infieles.

281
 

 

 No “Instrumento de las noticias...”, encontramos alguns registros 

interessantes sobre os contatos estabelecidos com alguns grupos indígenas ao 
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longo do caminho por onde passou a expedição de limites, informações que podem 

contribuir para algumas análises a respeito das estratégias de apropriação de 

territórios realizadas neste capítulo. 

 Sobre dois grupos indígenas vistos pelo Capitão Fernando Roxas no rio dos 

Engaños - os Coreguajes e os Tamá -, destacamos, no trecho abaixo, a referência a 

uma missão espanhola cujo nome não era conhecido: 

 

(...) havitado de las Naciones Coreguajes, y Tamá, haviendo en esta ultima 
una Poblacion de Mision Española de que no se acordaban el nombre, y 
que continua despues el expresado Rio hasta el Curato la Ceja del 
Corregimiento de Neiva: esta ultima circunstancia fue declarada unicamente 
por el dicho Capitan de conquista, diciendo lo savia, por haverlo visto.
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 A alegação de que havia uma missão espanhola naquelas terras, poderia ser 

utilizada pelos espanhóis como argumento para determinar a posse daquele 

território, segundo o princípio udi possidetis. Além disso, destacamos novamente a 

valorização da experiência empírica na operação demarcatória; a missão espanhola 

realmente existiria, pois o Capitão Fernando Roxas a havia visto, embora nem ele e 

nem o índio que lhe fornecera a informação soubessem como era chamada. 

Continuando o “Instrumento...”, há a descrição da navegação pelo rio Mesay, 

região também habitada pelos índios Guairé que, segundo o relato, realizariam 

atividades comerciais com Missões religiosas espanholas de San Juan de los 

Llanos: “(...), en cuyo distrito está la casa del Indios Guairé, que es de su mesma 

Nacion: que el dicho Rio tiene su direccion a la derecha del Poniente, y que los 

dichos Indios Guairees van a comerciar en las Misiones Españolas de San Juan de 

los Llanos.283”. Podemos inferir que, mantendo os índios Guairé relações de 

comércio com as missões espanholas, podiam ser considerados, dentro do contexto 

do Tratado preliminar, índios espanhóis.  

Entendemos que o ato de registrar as informações de forma escrita 

corresponde a uma das ações que, articulada com as dimensões empírica, 

cartográfica e diplomática, constituem a operação demarcatória. Dessa forma, deixar 

um registro escrito de que determinado grupo indígena praticava o comércio com 

uma missão espanhola, era o mesmo que criar um argumento de posse do território. 
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 Sobre o encontro com os índios Maricoari, que habitavam a região próxima ao 

rio Cuñare, o relato no “Instrumento...” se mostra ainda mais interessante, pois não 

era a existência de uma missão espanhola que chamava a atenção, mas o fato de 

que nela existiriam povoadores brancos, soldados e missionários capuchinhos que 

realizavam comércio com as missões franciscanas espanholas de Popayán: 

  

(...) y navegando por el nueve dias arriba se encuentran gentes de su propia 
Nacion; y que caminado  despues tres dias por tierra a mano derecha se 
encuentra la Poblacion Española que los Indios llaman Maricoari donde 
dicen que ay Pobladores blancos, soldados y Misioneros y segun las 
señales que dieron de la barba larga mostraron ser capuchinos, que 
ademas de esta Poblacion se encuentran dos mas a las orillas de los Rios 
Macatia y Guaire abundantes en pescado, que no solo son Pobladas de 
blancos, como la otra, sino tambien de ganado cavallar, ruminoso y de 
cerda, a cuyos Pueblos van a comerciar del mismo modo que en las 
Misiones Franciscanas del Obispado de Popayan, establecidas en las 
cavezeras de los Rios Ysa o Putumayo, y del Yapurá, o Caquetá, por ser 
sus pobladores sus parientes, amigos y aliados con los que tienen comercio 
abierto, y con los blancos moradores de dichos Pueblos; y que en prueva de 
esta amistad vienen todos los años los Indios Cristianos de todas las 
referidas Poblaciones ha hacer veneno a estos dos Rios de Mesay y de Yari 
(...).
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 O argumento de existirem homens brancos e espanhóis habitando a missão 

espanhola de Maricoari, seria um fator incontestável de determinação da posse 

espanhola do espaço onde se encontrava o núcleo missionário; o rio Mesay estava 

situado em uma das áreas onde passaria a linha divisória, portanto era fundamental 

garantir a propriedade espanhola daquele território. 

Estas três últimas citações analisadas, foram retiradas do “Instrumento de las 

noticias...” e fazem referência à existência de missões religiosas espanholas nos 

territórios percorridos pela expedição de limites, consequentemente podemos 

afirmar que eram justamente os territórios cujas fronteiras estavam sendo 

negociadas. No primeiro trecho destacado, alude-se ao grupo dos Tamá, onde 

haveria uma missão espanhola que teria sido avistada pelo Capitão Fernando 

Roxas, cujo testemunho ocular, poderia ser utilizado pelos espanhóis como prova da 

ocupação daquele território nas negociações entre os comissários Requena e 

Chermont. 
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No segundo trecho, sobre a navegação do Rio Mesay, encontramos uma 

situação semelhante. A existência de um grupo chamado Guairé que, embora não 

saibamos se habitavam uma missão espanhola, ao menos realizavam comércio com 

a Missão San Juan de los Llanos, antiga missão dos jesuítas, que em 1782 era 

administrada pelos padres franciscanos. Para os fins da demarcação, essa situação 

poderia demonstrar que, independente dos Guairé estarem em território espanhol, o 

grupo estaria integrado economicamente às missões espanholas, portanto seus 

habitantes teriam o direito de habitarem terras espanholas após serem realizadas as 

demarcações. 

Já no terceiro trecho citado temos um relato ainda mais completo 

comprovando a posse espanhola dos territórios habitados pelos índios Maricoari no 

rio Cuñare. Descreveu-se a existência de uma “Poblacion” espanhola, habitada 

pelos Maricoari, por homens brancos, soldados e padres capuchinhos, ou seja, uma 

povoação com tantos elementos espanhóis, só poderia ser parte das possessões do 

monarca castelhano. 

A partir da análise dos trechos do “Instrumento de las noticias...”, podemos 

concluir que os documentos produzidos durante a execução das demarcações, 

eram, sem dúvida, instrumentos políticos e diplomáticos que, além de proporcionar 

aos monarcas ibéricos o conhecimento geográfico das terras percorridas pelos 

agentes coloniais membros da expedição de limites, também lhes serviriam como 

atestados de ocupação de determinados territórios cujas fronteiras estavam em 

negociação. 

 Retornando aos relatos contidos no diário de Requena, no início do mês de 

junho de 1782, a situação da expedição de limites não apresentava maiores 

novidades. Logo no primeiro dia do mês, Requena enviou o tenente Joaquim Bustos 

e o desenhista Josef Cartagena para realizarem reconhecimentos. Ocorreu mais um 

contato com os índios Guaque que, acompanhados por Roxas, trouxeram casave285 

e frutas, para trocarem por roupas e ferramentas. Há um dado interessante na 

descrição de Requena sobre o fato: 

 

Junio. Dia 1º [1782]. El dia siguiente despaché al Teniente Don Joaquin 
Bustos con el Dibujante Josef Anselmo Cartagena, para que mientras  
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estabamos detenidos, fuese a configurar  el Rio, desde el salto mas grande, 
que estaba a tres leguas por arriba, y a medio dia llegaron tres canoas de 
los Guaques, u Omaguaes, conducidas por Roxas con cantidad de casave y 
fruta, que hice repartir entre las dos Partidas, y darles en recompensa 
herramientas, de que quedaron mui contentos, particularmente el Capitan 
de ellos, a quien se le dió un vestido, y se le agasajo, de suerte que se 
empeño en traer mas socorros,(...).

286
  

 

 Até o presente momento apenas registramos momentos em que a comissão 

espanhola necessitou de auxílios dos portugueses, inclusive para garantir a 

sobrevivência dos seus membros e garantir a realização da atividade demarcatória. 

Pela primeira vez nos relatos do diário de Requena aparecia uma situação contrária: 

os espanhóis conseguindo alimentos com os índios Guaque e repartindo esses 

produtos com a partida portuguesa, “con cantidad de casave y fruta, que hice repartir 

entre las dos Partidas”. 

 O comércio estabelecido com os grupos indígenas que habitavam as regiões 

por onde passou a expedição de limites foi além da troca de alimentos por roupas e 

ferramentas. Como já vimos anteriormente, esse era um tipo de pagamento dado 

aos índios da expedição, por exemplo, aos mitayos, que recebiam objetos em troca 

de seus serviços de coleta, caça e pesca. Entretanto, não foram raras as vezes em 

que ocorreram também situações em que os espanhóis trocaram objetos pelo 

trabalho como guias ou intérpretes; estes índios contactados ao longo do caminho 

por onde se executou a demarcação, não eram empregados permanentes da 

expedição. Os índios nativos conheciam muito melhor a região, por isso seus 

serviços como guias nos reconhecimentos eram tão necessários. Estes índios 

usados como guias eram chamavam de “practicos”, conforme o relato de Requena 

do dia 4 de junho de 1782: 

 

Junio. Dia 4 [1782]. Los nuevos Indios llegaron el dia 4 con el Capitan ya 
amigo, a quienes tambien despues de pagarles sus casaves, platanos, y 
fruta se les regaló con el fin de obligarlos, a que dieran Indios practicos para 
que acompañasen al examen de los Rios Amú y Yaviyá, los que dieron 
immediatamente, y a aquella ora despaché al cadete Don Nicolas Aguilera 
escoltado de quatro soldados de cada Nacion, y en su compañia fué un 
Comisionado Portugues para hacer la configuracion del dicho Rio Amú.
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 Esse reconhecimento do rio Amú foi feito de acordo com as regras do Tratado 

de 1777. Observa-se que, mesmo sem a presença dos Primeiros Comissários das 

partidas espanhola e portuguesa, foram empregados nessa atividade homens das 

duas comissões, um representando Espanha, outro Portugal, além da presença dos 

índios. Portanto, os registros provenientes dessa ação de reconhecimento seriam 

considerados lícitos. 

 Situação contrária ficou evidenciada em um registro de Requena, do dia 5 de 

junho de 1782, sobre o reconhecimento do rio Yaviyá. Já apontamos que foram 

comuns os reconhecimentos realizados de forma independente por ambas as 

comissões. Embora não fossem considerados legítimos, esses reconhecimentos 

proporcionavam aos comissários um maior conhecimento das características 

naturais de cada região, o que lhes possibilitaria realizar com maior segurança as 

negociações para o estabelecimento da raia divisória.  

 

Junio. Dia 5 [1782]. El dia 5 salieron otros dos Practicos bien temprano, 
guiando al Teniente Don Joaquin Bustos, que con otra Partida de soldados 
de despaché escoltando al Dibujante Cartagena, para el rio Yaviyá, sin que 
fuese ninguno de la Partida Portuguesa, por tener sus oficiales enfermos. 
En este mismo dia llegaron Indios de otra diferente casa en numero de 30 
con viveres (...). Despues de pagarselos, y obsequiarlos, fue preciso 
despedirlos por lograr disponer la marcha, por el aviso que dió el 
Matematico Portugues de haver conseguido en esto dia las observaciones 
que nos tenian detenidos.

288
 

 

 Essa citação de Requena do dia 5 de junho mostra mais um problema 

enfrentado pela expedição de limites: a enfermidade. Já em fins do mês de maio de 

1782, apareceram os primeiros doentes atingidos por uma epidemia de varíola. No 

início do mês de junho, ainda não era muito elevado o número de doentes, desta 

forma, os comissários optaram por prosseguir com as atividades da expedição de 

limites.  

De um modo geral, os relatos de Requena produzidos entre os meses de 

junho e julho de 1782, em sua maioria, repetiam os assuntos já tratados 

anteriormente. As fugas e deserções de membros da expedição e a prática de trocas 

comerciais com os índios nativos eram os assuntos mais recorrentes.  
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 Não temos a intenção de repetir assuntos já tratados, entretanto acreditamos 

que algumas repetições se fazem necessárias, por trazerem novas informações para 

as análises realizadas neste trabalho. 

 Já tratamos em capítulo anterior da questão da facilidade de deslocamento 

que os portugueses encontravam em seus caminhos, tendo em vista que os rios em 

direção ao Pará estavam em fluxo descendente. Já o caminho para Maynas, ou para 

qualquer localidade dentro dos limites espanhóis, encontravam os espanhóis o fluxo 

ascendente dos rios, o que dificultava – e muito – a navegação, fazendo com que as 

travessias fossem muito demoradas e praticamente impedindo o transporte de 

alimentos.  

 Apesar dos espanhóis contarem com o comércio realizado tanto com os 

índios, como com os portugueses, ainda assim era necessário o envio de víveres e 

de homens para o trabalho da Governação de Maynas e das missões religiosas 

presentes em solo espanhol, embora a quantidade de alimentos e objetos enviados 

fosse insuficiente para o sustento da expedição. Assim, os espanhóis da expedição 

contavam com o auxílio das missões franciscanas de diversas localidades, como 

mostra Requena nesse relato produzido no dia 6 de junho de 1782: 

 

Junio. Dia 6 [1782]. (...). Al pasar por la boca en que el Rio Cuñare entra en 
Mesay salieron mas Indios con nuevas vituallas, a socorrernos, animados 
de la buena feria que savian, tenian hecho otros muchos de la Nacion, 
durante nuestra residencia por estas partes, de los quales reservé dos de 
ellos para despachar otro correo directo al Misionero de Santa Maria, 
Reduccion Franciscana del Obispado de Popayan, a fin que el Pliego se lo 
entregasen a los Moradores de aquella Mision que andavan en su comercio, 
por las casas de los Infieles, proporcionado para dar noticias de esta 
Expedicion, y pedir al Superior de aquellas Misiones Indios practicos, 
cristianos, de estos Rios.
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Outra situação interessante registrada por Requena no dia 7 de junho de 

1782, envolvia a prática de trocas comercias com grupos indígenas. No caso 

relatado abaixo, Requena se surpreendeu com o fato dos índios não levarem suas 

crianças durante as negociações, temendo que estas pudessem ser vistas como 

possíveis produtos - o que pode ser entendido como um indício da prática de 

violência contra os índios -; escreveu o comissário espanhol: 
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Junio. Dia 7 [1782]. (...). Durante el viage de este dia hallamos una canoa 
de Infieles cazando, que huyeron de nuestras embarcaciones luego que las 
avistaron, pero haciendolas seguir quedamos quando las trajeron 
sorprendidos, de ver estaban espantados en aquella canoa y con miedo, 
algunos de los que ya con bastante fineza haviamos en otras ocasiones 
regalado, no hallando otra causa para esta novedad, que la de tener en su 
compañia algunos muchachos, que temieron se les quitarian, por ser este el 
uso inhumano que practican con ellos las demas Naciones, cayendo por 
esta razon en cuenta, de que ni quando nos visitaron varias veces trujeron 
hijo ninguno, ni los encontramos en sus casas quando fuimos nosotros a 
verlas.
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A partir da constatação da existência de crianças entre os índios já 

contactados anteriormente e com os quais havia se estabelecido um vínculo 

comercial, Requena entendeu que o grau de amizade estabelecido entre eles se 

restringia às trocas comerciais. Ou seja, quando eram procurados pelos índios que 

se mostravam dispostos a realizarem trocas, eram considerados amigos, o que não 

implica que os espanhóis pudessem seguir o caminho contrário para a realização do 

comércio, eles teriam que esperar que os índios os procurassem e ofertassem seus 

produtos. Isso demonstrava que os índios não eram sujeitos passivos no processo 

de colonização, diferente do que gostaria de dar a entender Requena na construção 

de seus relatos sobre os índios; como exemplo disso, temos um trecho escrito no dia 

8 de junho de 1782: 

 

Junio. Dia 8 [1782]. (...) continuamos el viage llevando el sentimiento  de 
haverse desertado dos de aquellos Indios, rescatados de la esclavitid de los 
Guaques, dando estos infelices un triste exemplo, de quanto puede la 
crianza y costumbre, para hacerse los hombres a los mayores trabajos: ni el 
haverlos vestido, agasajado, y tenido con el mayor gusto, y satisfaccion, 
fueron estimulos para obligarlos a mirar con horror  la miseria de su vida, 
falta de alimentos, enteramente desnudos, castigados cruelmente con 
rigorosos azotes, que se los dan sin delito en sus vayles, y diversiones, y lo 
que es mas el estar destinados a ser la victima del hambre, o capricho de 
sus Amos, que los conservan para su pasto, o en las necesidades, o en las 
Fiestas. Tal véz el Demonio indujo a estos miserables la desercion, para 
estorvarles el fruto que esperabamos sacasen catequizandolos, y 
reduciendolos a nuestra Religion.
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 Requena, com toda sua bagagem cultural, não era capaz de entender a 

deserção como uma atitude racional de um sujeito que se negava a realizar 
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determinado trabalho. Tendo sido formado num universo cultural ocidental e cristão, 

Requena entendia que fazia parte de uma civilização superior e responsável pela 

conversão daqueles seres vistos como inferiores por não compartilharem os 

mesmos valores da cultura europeia. Assim, diante da deserção dos índios, 

Requena os qualificava como ingratos, irracionais e passíveis de influência 

demoníaca, demonstrando claramente sua visão marcadamente europeia do 

universo cultural indígena. 

Com a condição de saúde dos membros da expedição se agravando em 

razão da epidemia de varíola, no dia 21 de junho de 1782, Requena se viu obrigado 

a enviar 119 homens de sua partida para serem tratados no quartel da vila 

portuguesa de Ega. A comissão portuguesa não escapou da doença, também eram 

muitos os infectados que foram afastados do trabalho na expedição. Assim sendo, 

ambos os comissários decidiram encerrar temporariamente as atividades de 

demarcação e regressar a Ega com o restante dos seus homens, seguindo na 

direção contrária o mesmo caminho que haviam percorrido até ali. 

Mesmo durante o difícil retorno, Requena não deixou desempenhar o papel 

de primeiro comissário, tomando o cuidado de observar os caminhos e denunciar 

possíveis irregularidades, como o já citado problema da extração dos índios das 

terras espanholas para a constituição de povoados portugueses, assim registrado no 

dia 9 de julho de 1782:  

 

Julio. Dia 9 [1782]. (...), llegamos al Rio Yapurá acabando-se la navegacion 
de Apaporis, (...) segui viage hasta un Pueblo nuevo, donde arribe al entrar 
la noche, mandado formar por el Comisario Portugues, quando suvimos 
para arriva segun entendi, pues entonces no halla mas señal alguna de 
fundacion, pero lo que me causó disgusto fué, el que sus Pobladores 
Infieles, no avitaban por lo interior de las quebradas de aquella propia 
margen, si no que eran extraidos de la opuesta, que por las demarcaciones 
pertenecen a España, despoblando de esta suerte, y con este proceder las 
costas que nos tienen que ceder por el ultimo Tratado: este hecho me obligó 
a tener una Conferencia con el Comisario Portugues, quejandome por oficio 
de este exceso, semejante a los que pasé con el motivo del Pueblo de los 
Tabocas, pero no consegui mas satisfaccion que la de haver cumplido con 
mi obligacion, y hecho todo lo que me permitia mi Empleo, brindandome 
este nuebo motivo de dar parte a Su Magestad, pues son aquellos 
Pobladores sacados del Rio Upé que entra por la parte meridional en el 
Yapurá, donde tienen todavia sus rosas, y sementeiras, con que se 
mantienen, y por esta razón no pude refrescar los viveres que tanta falta me 
hacian socorriendome solamente con tres gallinas, que pudieron venderme 
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aquellos Infieles, porque las demas que tenian se las havian llevado las dos 
Partidas que antes se despidieron.

292
 

 

 Ora, se eles estavam retornando pelo mesmo caminho e Requena não havia 

registrado a existência daquela povoação portuguesa naquela área, isso pode ser 

um sinal de que aquela fundação tenha ocorrido após a primeira passagem da 

expedição, como desconfiou o comissário espanhol “mandado formar por el 

Comisario Portugues, quando suvimos para arriva segun entendi”. Entretanto, 

Requena se achava aviltado pelo fato da população indígena dali ser proveniente, 

segundo ele, de terras espanholas, o que mais uma vez provaria o fato de estarem 

os portugueses transferindo populações indígenas dos territórios espanhóis, atitude 

que feria as determinações do Tratado, mas que foi amplamente praticada pelos 

lusitanos, conforme já mencionamos. Diante dessa repetida situação, a única atitude 

cabível era que Requena registrasse o fato, informando-o às autoridades 

competentes e esperando que os monarcas ibéricos tirassem suas próprias 

conclusões.  

 Além da epidemia de varíola, outro risco que ameaçava a vida dos membros 

da expedição - já no seu caminho de retorno a Ega -, era o medo do ataque dos 

índios Mura293, reconhecidos por suas habilidades guerreiras e atitudes ofensivas, 

além de temidos por portugueses, espanhóis e pelos demais grupos indígenas da 

região. Por esse motivo, o retorno precisou ser apressado.   

 Aos 15 de julho de 1782, chegavam os expedicionários na Vila de Ega, com 

suas canoas que mais pareciam hospitais móveis, dado o número considerável de 

doentes. Ao realizar um balanço preliminar do número de homens da partida 

espanhola afetados pela epidemia, Requena contabilizou 32 mortos e inúmeros 

casos de homens em estado de saúde deplorável, esse foi o último dado da 

expedição anotado em seu diário no dia 1 de agosto de 1782. 

Em Ega, Requena e os homens da comissão espanhola permaneceram 

abrigados durante o período de aproximadamente nove anos – de 1782 até 1793 – 
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estando as atividades de demarcação completamente suspensas ao longo desses 

anos. 

  

4.3. Requena e a interrupção das atividades da Expedição de limites: 

denúncias das estratégias portuguesas de apropriação dos territórios 

fronteiriços 

 

Mesmo impossibilitado de prosseguir com as atividades da expedição de 

limites, o comissário espanhol Francisco Requena não deixou de enviar cartas às 

autoridades espanholas solicitando todo o apoio que até então não lhe tinham 

oferecido, além de continuar com as negociações – através da realização de 

conferências e trocas de cartas – com o Comissário português; tais documentos 

produzidos durante a interrupção das atividades da Quarta Partida serão analisados 

na sequência deste capítulo. 

 A primeira carta294 analisada foi escrita por Requena no mês de setembro de 

1782 e dirigida ao ministro D. José de Gálvez; nela o comissário espanhol redigiu 

um resumo da viagem realizada pela expedição de limites entre os meses de 

fevereiro e junho de 1782, ou seja, as informações apresentadas não divergem 

daquelas registradas no diário de Requena, apenas as complementam e, por vezes, 

demonstram mais claramente o ponto de vista de Requena a respeito de algumas 

situações experimentadas durante o período das demarcações. De acordo com 

Requena, seu objetivo ao escrever esta carta ao Ministro e Presidente do Conselho 

de Índias D. José de Gálvez era  

 

(...) informar a V.Exa. sobre algunos puntos relativos a los parajes por 
donde deve correr la Linea Divisoria, segun mi inteligencia, a fin que queden 
mejor asseguradas las Pocesiones por esta parte de la America, y sobre la 
conducta que observan los Portugueses en demarcar la Demarcacion, y 
objeto que les induce a esta accion, para que uno y otro se sirva V.Exa. 
trasladarlo a la Real noticia de S.M. (...).
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  Como já vimos através da análise do diário de Requena feita no item anterior, 

em setembro de 1782 já haviam ocorrido alguns desentendimentos entre ele e o 
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comissário português Theodozio Constantino de Chermont. Portanto, naquele 

momento, Francisco Requena compreendia que os espanhóis estavam em 

desvantagem no processo de demarcação e, caso não conseguisse o apoio 

imediato das autoridades coloniais espanholas, a situação seria irreversível e a 

perda de uma grande parte do Marañon espanhol seria fato consumado. Desta 

forma, Requena pretendia, não apenas informar, mas sensibilizar as autoridades 

sobre a necessidade de uma maior atenção para o processo de demarcação das 

fronteiras do Marañón, apontando os principais problemas enfrentados pela quarta 

partida espanhola. 

 O primeiro assunto abordado por Requena nessa carta era a questão da 

construção de um marco divisório na boca do rio Japurá, situação que havia gerado 

um desentendimento entre ele e o comissário Chermont. Segundo Requena:  

 

Como el dicho Rio Apaporis tiene en su boca la situacion mas ventajosa 
para cumplir la primera condision del Articulo 12 Tratado de 1777, esto es, 
está en aquel punto, en que quedan desde ella cubiertos los 
Establecimientos del Rio Yapura y del Negro, no ay necesidad de adelantar 
mas que hasta aquel paraje la Demarcacion a favor de la Corona de 
Portugal, pero esto es justamente lo que no quiso consentir con los 
pretextos mas especiosos el Comisario Portugues, queriendo llegar hasta la 
boca de los Engaños, por lo que no se pudo efectuar nada decisivamente, y 
procedimos solo al examen de uno y otro Rio.
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 De um modo mais direto do que a descrição do mesmo fato que consta em 

seu diário, Requena abertamente relatou ao ministro Gálvez que, atendendo à 

proposta de demarcação feita por Chermont, a coroa espanhola perderia uma 

grande extensão do território. Como a demarcação definitiva somente seria 

executada pelos respectivos monarcas de Espanha e Portugal, Requena, como 

Primeiro Comissário da partida espanhola e representante dos interesses de sua 

coroa, prosseguiu com o reconhecimento dos rios, sem realizar a construção do 

marco, esperando assim, que os monarcas tomassem a decisão mais acertada 

sobre o assunto. Para Requena, o mais certo era que aquelas terras pertenciam à 

Espanha: 

 

Con efecto se examino el Rio de los Engaños, el Mesay y que le entra por la 
vanda del Norte, Rios Yaviya y Cuñare (...): Rios todos poblados de la 
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nacion omaguaes (...) amigos y con comercio abierto con los Pueblos y 
Misiones fronterizas pertenecientes a la Diocesis de Popayan, Santa Fe y 
Caracas pues a todas van y llevan sus frutos a permutar con lo que 
necesitan, y efectivamente hallamos entre aquellos infieles, algunos ladinos 
que hablasen algo Español, y davan razon de sus viages, ya a unos 
Pueblos, ya a otros, pero siempre bien acojidos por todas partes, tenian 
ropas de nuestros territorios, y aun de ellos mismos venian los indios 
cristianos a comerciar a estos Rios, como en la sazon se hallava una canoa 
del Pueblo de Santa Maria (...). 
De todo esto se deduce estar aquellos Rios mui inmediatos a las 
Poblaciones Españolas, (...), y por conseguiente que ademas de no 
subministarse el Tratado derecho a los Portugueses para adelantarse hasta 
ellos, no combiene a los intereses de S.M. permitirles y darles pocesion, 
(...).
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 Novamente destacamos o uso do princípio udi possidetis como forma de 

garantia da posse espanhola do território. Demonstrando que nas redondezas do rio 

dos Engaños havia grupos indígenas que realizavam o comércio com as missões 

religiosas espanholas, Requena promovia, ao menos na dimensão escrita, a 

integração econômica daquelas populações ao sistema colonial espanhol. Na 

dimensão prática ocorria exatamente o contrário, por mais que índios e missionários 

trocassem produtos entre si, o Marañón continuava isolado das demais regiões 

economicamente ativas do vasto império colonial espanhol nas Índias Ocidentais.  

Assim, em registro oficial, Requena justificava seus motivos de entrar em 

conflito com o comissário português pela demarcação do Japurá, demonstrando que 

não havia construído um marco na boca daquele rio em defesa dos interesses 

espanhóis, ao mesmo tempo em que havia, pelo menos momentaneamente, contido 

o avanço da fronteira portuguesa. Momentaneamente, pois os portugueses 

conseguiriam avançar sobre os territórios espanhóis; de acordo com uma previsão 

do próprio Francisco Requena, “Es verdad que en muchos años le será dificultoso a 

la Corona de Portugal, formar irrupcion ninguna por aquellas partes entrando con 

Expedicion por la boca del Yapurá, pero al cabo de algun tiempo les será facil, 

quando estabelezcan Pueblos en el trancito que les facilite la internacion hasta 

aquellos Paises como ya los estan haciendo”298.  

Durante o período em que esteve estabelecido na Vila de Ega, por diversas 

vezes Requena escreveu cartas ao comissário português, solicitando que 

prosseguissem com as atividades demarcatórias da expedição de limites; por todas 
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essas vezes suas solicitações não foram atendidas e a demarcação continuou 

suspensa. Inúmeras foram as vezes em que Requena denunciou tal situação às 

autoridades espanholas, enumerando alguns interesses que os portugueses teriam 

em atrasar os trabalhos da expedição de limites. Um deles seria o de promover a 

extração de índios, através da qual os portugueses estariam esvaziando povoações 

espanholas e transferindo a população indígena para as vilas portuguesas. 

 

Todos estos futiles pretextos con que (...) estan los Portugueses demorando 
la cesion de los terrenos y verificar la Demarcacion, no tienen otro objeto 
que hacer utiles sus operaciones, pues (...) destruyen los Pueblos que 
estavan a las orillas que pertenecen por el Tratado a S.M. y forman otros 
con aquellos moradores, aumentandolos, y los de mas del Marañon con 
infieles los terrenos que deven de quedar para la Corona de España.
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 Requena denunciou a extração de índios cometida pelos portugueses e 

deixou registrado, nesta carta a Gálvez, quais seriam os territórios pretensamente 

espanhóis mais afetados pelo problema: 

 

de ella [Tabatinga] solo conservan una cosa de algun valor por el interes de 
que se les  pague a la compañia del comercio del Pará, y todo lo de mas 
han dejado destruir, y extraido sus Pobladores. En la boca del Rio 
Putumayo tubieron el Pueblo de San Fernando, y en aquel intermedio en 
que nos demoramos en Tabatinga lo trasladaron a la margen Austral del 
Marañon, y dentro del Rio Yapurá estaba tambien el Pueblo de San 
Juaquin, y al paso por él ya lo halló destruido.  
Al mismo tiempo fundaron en la orilla septentrional del Yapurá dos Pueblos 
uno el año pasado, (...), y el otro este mismo año (...); pero lo mas digno de 
admirar es, el que los huviesen formado con indios de la margen Meridional 
perteneciente por el Tratado a España, (...). 
Igualmente están extrayendo indios de las muchas naciones que tiene el 
Rio Putumayo y de los Ticunas que avitan en las inmediaciones del Rio 
Yavari para fomentar sus Poblaciones de aquella parte del Rio Marañon que 
llaman Solimones exaustas de gentes, (...). 
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Esclarecemos que todas essas localidades apontadas por Requena eram as 

áreas por onde deveria passar a linha divisória entre as possessões espanholas e 

portuguesas, de acordo com as disposições do Tratado de 1777. Sendo assim, 

essas regiões representavam a maior possibilidade – e o maior perigo – de 

manipulação das fronteiras para um ou outro lado e ambos os comissários eram 

plenamente conscientes disso. Porém, enquanto os portugueses executavam um 
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plano organizado para garantirem a posse daqueles territórios, os espanhóis, por 

falta de recursos, auxílios e atenção das autoridades coloniais, mantinham seu raio 

de ação no plano burocrático, escrevendo cartas, denunciando o problema e 

solicitando, ainda que tardiamente, algum apoio da coroa espanhola: 

 

(...) espero su soberana resolucion sobre la pretencion hecha por los 
Portugueses reclamando las Fortalezas de San Carlos y San Felipe en el 
Rio Negro, y la remision de los Astronomos e Ingenieros que me pongan en 
actitud de obrar sin dependiencia absoluta en esta parte del Comisario de 
S.M. Fidelisima a fin de ajitar la comision para ahorro de caudales, tiempo y 
vasallos que perecen por estos sangrientos climas. Igualmente combendria 
se mandasse entregar la Poblacion de Tabatinga y Costa adyacente 
septentrional del Marañon para celar la desmembracion de indios de los 
territorios que pertenecen a S.M. cuya Poblacion y costa esta dispuesta la 
entrega por los Articulos 11 y 12 (...).
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 O Primeiro Comissário e Governador de Maynas, Francisco Requena, 

entendia bem o que precisava ser feito para manter aqueles territórios dentro das 

possessões espanholas. Também era de seu conhecimento que aquela região de 

fato não possuía grandes motivos – principalmente econômicos – para atrair o 

interesse e os esforços da coroa espanhola. Dessa forma, podemos afirmar que 

Requena fez o que estava em seu alcance: informou quais eram os problemas que 

enfrentava, sugeriu medidas para solucioná-los e esperou uma decisão das 

autoridades superiores.  

 Certamente Requena, que compreendia a importância geoestratégica daquela 

região para o império espanhol, esperava que a decisão tomada pelas autoridades 

coloniais – os ministros do Conselho de Índias e o próprio rei – fosse a de defender 

aqueles territórios disputados com Portugal e executar no Marañon um plano de 

desenvolvimento econômico. Entretanto, essa medida sequer foi considerada pelo 

rei, que estava totalmente disposto a abrir mão dos direitos sobre o Marañón em 

troca do domínio exclusivo da Colônia de Sacramento, das Ilhas Filipinas, das Ilhas 

de Ano Bom e Fernando do Pó (ambas na África)302, todas essas regiões eram 

considerada mais rendosas e estrategicamente melhores posicionadas no império 

colonial espanhol no ultramar do que o isolado Marañón. 
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 A seguir, analisamos a “Conferencia celebrada en la Villa de Ega en 16 dias 

del mes de Diziembre de 1782 entre los Señores Comisarios de sus Magestades 

Catolica y Fidma. sobre las operaciones progresivas de la Demarcación en los Ríos 

Marañón, Yapura y Negro para España y Portugal”303. Este documento, transcrito 

pelo secretário espanhol Gaspar de Santistevan, foi fruto de uma reunião celebrada 

em 16 de dezembro de 1782, na vila portuguesa de Ega, entre os quatro principais 

comandantes da expedição de limites: o Primeiro Comissário espanhol Francisco 

Requena, o Segundo Comissário espanhol Felipe de Arechua, o Primeiro 

Comissário português Theodozio Constantino de Chermont e o Segundo Comissário 

espanhol Henrique João Wilkens. 

Como já aludido anteriormente, desde o mês de agosto de 1782, os membros 

da expedição de limites estavam abrigados na Vila de Ega recuperando-se de uma 

epidemia de varíola; de acordo com informações contidas neste documento, após 

quatro meses de quarentena, ainda existiam alguns doentes. 

 Esta Conferência foi conclamada para que juntos, os comissários pudessem 

estabelecer um plano de operações para a expedição de limites, logo estivessem 

recuperados os doentes e chegassem de Maynas os índios remeiros chamados por 

Requena para substituir aqueles mortos em razão da epidemia. De acordo com 

Requena, em carta endereçada ao ministro D. José de Gálvez, a Conferência teve a 

duração de trinta dias, de intensos debates e conflitos, 

 

(...) en treinta dias subcesivos que duro dicha conferencia en continuos 
debates y contradicciones por parte del Comisario General Portugues, cuya 
politica mira en todo a ocultar de mi las noticias que pido, y el fin de sus 
designios, y que no los penetre (...), y cuyas respuestas llenas de 
obscuridad, me dejan en mayor confucion y duda de su contexto (...).
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 A partir das demarcações já realizadas pelo rio Japurá até a boca do rio 

Apaporis, acreditava-se que seria viável que a expedição de limites continuasse 

suas atividades pela parte superior do rio Negro, exatamente onde os comissários 
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entendiam que deveria se estabelecer uma linha divisória. Porém, seria necessário 

que, antes de seguirem para o rio Negro, duas pessoas, um membro de cada 

comissão, fossem enviadas novamente ao rio Apaporis com a finalidade de realizar 

averiguações e produzir um mapa. 

 De acordo com os registros da Conferência, a respeito do primeiro ponto – 

sobre continuar as demarcações a partir do rio Negro – houve um acordo entre os 

comissários, ambos concordaram com a ideia apresentada. Entretanto, o segundo 

ponto discutido gerou conflitos, pois a comissão espanhola não possuía um 

matemático e nem um engenheiro que pudesse realizar um mapa com precisão – já 

que o comissário Requena era quem acumulava essas funções – e o comissário 

português alegava que não poderia enviar nenhum dos seus por estarem doentes, 

em recuperação, ou trabalhando em outros documentos; conforme ficou registrado 

nos autos da Conferência: 

 

(...) suplicó al Señor Comisario General de S.M. Fidelisima, se sirviese 
mandar entre tanto uno de sus Matematicos ao Rio Apaporis con una 
escolta de la dos Naciones, para que sacase un mapa puntual de aquel Rio, 
a lo qual respondio dicho Señor que en la ocacion presente no hera posible 
conformarse con este dictamen, por la reconocida imposivilidad en que se 
hallavan los Matematicos e Ingenieros de su Partida, unos por actualmente 
enfermos y otros mui poco restablecidos e incapaces de emprehender tan 
laboriosa diligencia, y tambien por estar trabajando los Documentos 
duplicados (...).
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 A tensão se adensou quando o comissário espanhol, Francisco Requena, 

relembrou o fato de que, antes de ambas as comissões se encontrarem em 

Tabatinga, a comissão portuguesa havia realizado reconhecimentos de forma 

independente, o que feria as determinações do Tratado preliminar.  

 Henrique João Wilkens procurou defender-se, dizendo que enviou cópias a 

Requena de tudo o que havia sido produzido durante esse reconhecimento 

independente, para que o comissário espanhol pudesse confrontar aquelas 

informações com as produzidas pela partida espanhola. Porém, essa averiguação 

ainda não tinha sido realizada, pois alegava Requena que ele, acumulando as 

funções de engenheiro e matemático de sua comissão, estaria ocupado com as 

atividades recentes, não tendo tempo de realizar a verificação dos documentos 
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entregues pelo segundo comissário português, atividade que apenas um engenheiro 

ou um matemático poderiam realizar e que a partida espanhola não possuía outros 

senão ele mesmo. 

 O conflito entre os comissários continuou, seguindo-se uma longa discussão 

sobre a validade dos reconhecimentos realizados pelos portugueses; Wilkens não se 

opunha ao fato de que as informações apresentadas pela comissão portuguesa 

apenas fossem validadas após uma avaliação feita pelo comissário espanhol, 

mesmo que isso demandasse mais tempo, atrasando ainda mais os trabalhos da 

Quarta partida. 

Requena, não parecendo disposto em colocar um fim ao conflito, insistia em 

denunciar o caráter ilegal dos reconhecimentos realizados de maneira independente 

pelos portugueses e os acusava de terem produzido um mapa que ocultava a 

existência de certos rios, além do fato de que os portugueses, por diversas vezes, 

teriam dificultado e até mesmo impedido o acesso de Requena aos documentos 

produzidos de forma independente ou conjuntamente com a comissão espanhola; 

 

(...), prometindome que como este dicho reconocimiento se hacia en 
beneficio de la Linea divisoria y para mejor instruccion comun de ambas 
Partidas, lograria yo interezarme igualmente en las noticias que se 
adquiriesen por dicho Segundo Comisario, mas sin guardar concecuencia 
en esta oferta, me las negaron siempre constantemente diziendome el 
Comisario General  Portugues tener expresa orden para negarme 
absolutamente todo documento que no fuera de aquellos que por su 
naturaleza devia darle yo otro igual, y asi negó siempre toda noticia que 
podia serme util para la misma practica de la uniforme Demarcacion, lo que 
no practicaria asi, si caminando en ella de buena fe, se desease la mayor 
puntualidad en la observancia del Tratado.

306
 

 

É interessante notar que, segundo Requena, o comissário português teria lhe 

dito abertamente ter ordens expressas para não fornecer aos espanhóis qualquer 

informação ou documento.  

Desta forma, explicava Requena ao comissário português durante a 

Conferência, que não poderia aceitar como válidos os documentos apresentados 

pela comissão lusitana e que necessitava de mais tempo para realizar uma criteriosa 

averiguação deles; e também, por ser o único engenheiro de sua partida, não 

poderia acompanhar seus homens na expedição para formar um mapa do rio 
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Apaporis. Sendo assim, novamente solicitava ao comissário português que enviasse 

um de seus matemáticos: 

 

(...) dijo el Señor Comisario General de S.M. Catolica que su intencion no 
podia ser, se demorase la conclusion de los Documentos, por que havia 
juzgado que mientras se trabajaban, podia hacerse el examen que 
pretendia, proponiendo dicho Señor, al Señor Comisario General de S.M. 
Fidelisima, que si no podia para el dicho examen desprenderse de un 
Matematico, a lo menos su parecer hera, que se devia mandar a un Oficial 
Militar de cada Nacion para que ejecutasen ambos un reconocimiento del 
dicho Rio Apaporis y de los que a el entran por la vanda del Norte, bien 
instruidos para que, penetrandolos, trajesen de ellos una noticia bien 
relacionada, que pudiese bastar y dar idea al Soberano concepto de sus 
Magestades, integrando con ella los Informes anteriores que se han hecho 
sobre lo reconocido hasta el nominado Pueblo de Corotius (...).A lo qual 
añadió el Señor Primer Comisario de S.M. Catolica que si el Señor 
Comisario General de S.M. Fidelisima no conceptuaba tan preciso este 
reconocimiento, mandaria en Oficial Español que lo hiciese por si solo, para 
lograr las previas noticias que necesitaba para su comision, a lo qual se 
opuso el Señor Comisario de S.M. Fidelisima, respondiendo no podia 
permitir fuese solo un Oficial Español a hacer el reconocimiento del Rio 
Apaporis y demas que le entran por la parte del Norte, ni hera posible 
permitirlo por la razon de que no se devian admitir reconocimientos 
particulares a cada Partida, si no en comun, como hasta ahora se practica, 
ademas que de ninguna suerte puede ni deve combenir, que ningun oficial 
de S.M. Catolica pueda solo emprender reconocimiento ninguno de 
qualquier calidad que sea en los Rios y Tierras, que actualmente estan 
debajo del poder y dominio de su Augustisima Soberana. 
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 A resposta do comissário português continuava negativa: não seria enviado 

ao Apaporis nenhum matemático de sua comissão, ao mesmo tempo em que não 

permitiria que fosse realizado qualquer reconhecimento por parte da comissão 

espanhola em terras lusitanas. Ora, era exatamente isso que Requena denunciava, 

que no ano anterior ao encontro das comissões em Tabatinga, haviam realizado os 

portugueses reconhecimentos independentes em terras espanholas; 

 

En concequencia de esta negativa hizo presente el Señor Comisario de 
S.M. Catolica al Señor Comisario de S.M. Fidelisima, el que ya antes de 
ahora se havia practicado reconocimiento particular, tal fue el que hizo el 
Señor Segundo Comisario de S.M. Fidelisima Don Henrique Juan Wilkens 
sin concurso de ningun empleado de S.M. Catolica, al mismo tiempo que las 
dos Partidas reunidas operaban en Tabatinga, por cuyo motivo no se halló 
en aquel punto de reunion dicho Señor Segundo Comisario (...).
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Agora o comissário português opunha-se a execução da proposta de 

Requena de realizar um empreendimento semelhante, alegando que isso feria os 

interesses de sua soberana. Obviamente Requena pretendia chamar a atenção do 

monarca espanhol ao fato, esperando que Carlos IV se sentisse ofendido e não 

aceitasse como verdadeiras as informações que lhe fossem apresentadas pela 

rainha portuguesa na negociação final do Tratado. 

Requena acreditava que o comissário português estava propositadamente 

atrasando os trabalhos da expedição de limites, esperando um possível resultado da 

guerra entre Espanha e Inglaterra309 que se travava naquele momento. 

Em 1776, José de Gálvez e o Conde de Floridablanca ascendiam aos mais 

altos postos do governo espanhol, respectivamente como Ministro de Índias e 

Ministro de Estado. Neste mesmo ano se iniciava o processo que culminaria na 

independência dos Estados Unidos da América, fato que poderia representar um 

grande perigo para a Espanha, que possuía naquele momento, o maior império 

colonial no ultramar e cujos habitantes poderiam seguir o exemplo dos rebeldes 

anglo-americanos. Por outro lado, Carlos III e seus novos ministros, Gálvez e 

Floridablanda, entendiam que, caso as colônias inglesas conseguissem a 

independência, a Inglaterra, inimiga espanhola de longa data, sairia humilhada e 

desmoralizada diante das demais nações europeias. Após um período de indecisão, 

Carlos III optou, por fim, em apoiar os insurgentes americanos, porém não lhes 

enviou tropas e nem voluntários, ao contrário do que fizeram os franceses; a ajuda 

espanhola consistiu apenas em dispensar certa quantidade de dinheiro por meio de 

casas de comércio, embora o monarca espanhol não tenha reconhecido os Estados 

Unidos como nação soberana enquanto não o fez a própria Inglaterra. 

Em junho de 1779, aliando-se com a França, o monarca espanhol Carlos III 

novamente declarou guerra contra a Inglaterra, incumbindo José de Galvéz de 

deixar preparadas as autoridades americanas espanholas para a guerra que se 

iniciava. O principal objetivo de Carlos III era conseguir desalojar os ingleses de 

suas posições no Caribe e recuperar Menorca e Gibraltar. A guerra apenas chegaria 
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ao fim com a assinatura do Tratado de Paris, também conhecido como Tratado de 

Versalhes, em 3 de setembro de 1783. A vitória espanhola não foi tão completa 

quanto desejava Carlos III, os Estados Unidos se firmaram como uma nação 

independente, a Espanha recuperava Menorca, porém Gibraltar continuaria em 

mãos inglesas; na América, Espanha conseguiu a renúncia britânica dos 

estabelecimentos madeireiros nas costas de Honduras, Nicarágua e ilhas vizinhas. 

 Entretanto, ainda em 1782, durante a Conferência celebrada entre os 

comissários da expedição de limites, Wilkens considerava que, sendo a Inglaterra 

aliada de Portugal, teriam os portugueses alguma vantagem caso os britânicos 

saíssem vitoriosos. Advertia Requena a Gálvez: 

 

Comprehenderá la superior perspicacia de V.Exa. quanta evidencia se dexa 
traslucir en el Ministerio Portugues la maxima e  intencion, de demorar, si no 
eludir del todo, el cumplimiento del Tratado Preliminar de Limites, por 
esperar la Corona de Portugal, acaso, los sucesos resultantes de la 
presente Guerra nuestra con la Gran Bretaña, o por otros fines, que yo no 
alcanzo, descontentos, tal vez, con estas demarcaciones.

310
  

 

Além de atrasar a demarcação aguardando uma possível vitória inglesa na 

guerra contra a Espanha, o comissário português, segundo Requena, teria também 

outros interesses mais imediatos em retardar a conclusão dos trabalhos da 

expedição de limites. Requena reiterou que a extração de índios cometida pelos 

portugueses representava um dos maiores perigos para que a Espanha tivesse 

vantagens nas negociações finais do Tratado com Portugal, porque além de 

esvaziar os territórios espanhóis e adensar os portugueses, essa atividade 

proporcionava benefícios comerciais: 

 

No puedo dexar de apuntar a V.Exa. en mayor comprovacion de las 
presunciones y conjeturas que formo acerca de la intencion que llevan los 
Portugueses en demorarse esta Comision, (...); ser evidente el del interes 
que logran, (...), la continua extraccion que de él hacen de muchos indios 
para fomentar sus Poblaciones en este su Estado, que está lleno de ellos; y 
no menos el util renglon de la zarza, que en cantidad considerable sacan 
todos los años del dicho Rio para embiarla à Europa, y tal vez pueden 
imponer mas a aquellos Indios, en odio de los Españoles, para que huyendo 
de aquellos Paises con antisipacion, abandonen sus propias tierras, como 
ya lo han hecho muchos, pasandose a la de los Portugueses.
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De acordo com o comissário Requena, não eram apenas os benefícios 

econômicos proporcionados pela extração de produtos naturais que interessavam 

aos portugueses. Mais um motivo para atrasar as atividades da expedição seria a 

vantagem econômica que levavam os portugueses ao manterem os comissionados 

espanhóis abrigados em Ega, cujo sustento era financiado pelas Caixas Reais 

espanholas: 

 

De la misma demora proyectada por ellos, se les sigue el no pequeño 
interez de fomentarse estas Poblaciones del Estado del Pará con todo el 
dinero nuestro, y que se nos remite annualmente de las Caxas Reales de 
Quito de Cuenta de S.M. para el forzoso prest de la Tropa, sueldos de 
empleados y percisa subsistencia de toda la Partida de mi mando, el que se 
difunde y riega en este Dominio Portugues, por no poder venir de nuestras 
Provincias todos los viveres y efectos que necesitamos, atenta la mucha 
distancia en que estamos de ellas.

312
 

 

Sem conseguirem estabelecer um acordo durante os trinta dias em que se 

realizou a Conferência, os comissários decidiram que cada um deles deveria 

apresentar um relatório pessoal – e não produzido conjuntamente como determinava 

o Tratado – para suas respectivas cortes, para que seus monarcas fossem 

informados acerca dos pontos discutidos nessa Conferência e pudessem determinar 

as providências necessárias para o bom andamento da expedição daquele ponto em 

diante. 

 Em seguida, analisaremos o “Testimonio de los oficios pasados en el rio 

Yapurá por los Comisarios de sus Magestades Catolica y Fidelisima sobre las 

Poblaciones fundadas en los terrenos, que por el Tratado de Limites, pertenecen a 

España”313. Este conjunto de documentos foi uma compilação das cartas trocadas 

entre Requena e Chermont durante o período da viagem realizada pelo rio Japurá 

entre os meses de março e abril de 1782, e por isso as informações nelas 

apresentadas conferem com as anotações feitas por Requena em seu diário. Todas 

as cartas do “Testimonio...” foram transcritas pelo secretário da comissão espanhola, 

Gaspar de Santistevan em Ega, revisadas pelo próprio Requena em 23 de 
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dezembro e enviadas às autoridades imediatas em 24 de dezembro de 1782, 

conforme consta ao final do documento. 

 

Concuerda con las cartas originales pasadas en el Rio Yapura entre los S.S. 
Comisarios de Sus Mags. Cata. y Fma. a que me remito. Tefè 24 de 
Diziembre de 1782. Gaspar Santistevan.  
Nota: Que à estos dos ultimos oficios, que parecen en este testimonio, no 
ha dado hasta aora respuesta el Primer Comisario de Su Magestad 
Fidelisima, y aunque se le ha instado por ella, la ha prometido pero todavia 
no la ha dado. Ega 23 de Diziembre de 1782. Francisco Requena. 

314
 

 

Como colocamos acima, as informações presentes nesse documento não são 

inéditas, uma vez que a viagem pelo rio Japurá foi detalhadamente relatada por 

Requena em seu diário, documento analisado anteriormente. Entretanto, no diário, 

as informações apresentavam apenas o ponto de vista de seu autor, Francisco 

Requena. O Testimonio traz o contraponto apresentado naquela ocasião pelo 

comissário português Theodozio Constantino de Chermont; acreditamos que a 

análise desse documento evidenciará ainda mais o conflito político e ideológico 

estabelecido entre ele e Requena, durante as negociações feitas no Japurá. 

O primeiro documento transcrito no Testimonio, foi elaborado por Requena 

em 8 de março de 1782 e trata sobre o pueblo espanhol de San Joaquin, uma vila 

aparentemente despovoada, mas com sinais de ocupação recente. Requena 

acreditava que os portugueses tivessem levado os índios de San Joaquin, vila 

espanhola, para outro terreno de posse lusitana; escrevendo para o Comissário 

português Chermont, Requena justificou sua desconfiança descrevendo o estado em 

que haviam encontrado o pueblo: 

 

En él viage que hemos hecho oy, pasé a reconocer la Poblacion de San 
Juaquin de Procumba, sita en la margen septentrional de este Rio, y la hallé 
sin havitantes enteramente desamparada, con señales bastantes de haverla 
desertado poco hace, y mucho despues, que Nuestros Augustisimos 
Monarcas celebraron el ultimo Tratado de Paz, y de Limites en él año de mil 
setecientos setenta y siete; pues están todavia las casas sin haver perdido 
el blanquemento, y enlucido de sus paredes, algun techo, sin embargo e 
haverlos tenido todos de Paja, en estado regular, la yerva poco crecida 
como de un año; y todavia existe en aquel sitio una puerca caseria con su 
cria (...).
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 De acordo com Requena, o pueblo parecia estar habitado ainda há pouco 

tempo devido ao bom estado das casas e das roças que podiam ser vistas no local. 

A principal questão era que o pueblo de San Joaquin se situava em uma das áreas 

onde passaria a raia divisória dos limites entre os domínios espanhóis e 

portugueses.  

Como já vimos, essas áreas eram muito disputadas, pois representavam a 

possibilidade de manipulação da linha fronteiriça, ou seja, aquele que conseguisse 

provar a ocupação ganharia o direito de posse. Tanto Requena, quanto Chermont 

sabiam disso e usaram alguns artifícios para manterem determinados territórios 

dentro de seus domínios. A transferência de grupos indígenas das áreas espanholas 

para as portuguesas foi um desses artifícios, largamente utilizado pelos lusitanos, 

antes mesmo do início das operações da expedição de limites. O problema era que, 

de acordo com o Tratado de 1777, essa era considerada uma ação ilegal, segundo 

apontou Requena no trecho abaixo: 

 

(...) como en él mismo Tratado yá citado estipularon Nuestros Excelsos 
Soberanos el que dejaban a sus vasallos, cuyas Poblaciones pasasen a 
nuevo Dominio, en la livertad de permanecer en ellas, o de trasladarse a 
otra parte, conforme les pareciese, en cumplimiento de mi obligacion no 
puedo dejar de molestar a Vsia, suplicandole se sirva darme los motivos de 
estar tan recientemente abandonado aquel Pueblo, haciendome, e 
intersecion les haga Vsia, saver la livertad que gozan, por el expresado 
Tratado de conservarse en sus propios domisilios, y Patrico suelo; para 
llenar de este modo el objeto del Real encargo con que me hallo, a cuyo 
favor quedaré a Vsia agradecido.

316
  

 

 Aos habitantes das áreas em litigio seria garantida a liberdade de 

permanecerem nos territórios espanhóis, mesmo tendo suas antigas terras sido 

passadas para o domínio português - e vice-versa -, ou seja, as populações 

indígenas “espanholas” tinham o direito de mudarem-se para territórios de posse 

castelhana e às populações indígenas “portuguesas” seria garantido o mesmo 

direito, segundo interpretação feita por Requena do Artigo II do Tratado de 1777: 

 

(...) deviendo en buena fé restituir a él, vaxo nuestro Dominio, todos los 
Indios que a lo menos han extraido desde la celebracion del Tratado de Paz 
y Limites, pues si aun por el en el Articulo 2º. esta prevenido que se 
restituyan todos los pricioneros igualmente  que los bienes y efectos 
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tomados con los mismos pricioneros, cuyo Dominio viniere a quedar segun 
el presente Tratado dentro de la Demarcacion del Soberano a quien se han 
restituir; (...).
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Requena desconfiava que, aos nativos de San Joaquin – assim como aos de 

outros pueblos espanhóis nas mesmas condições – não lhes fora garantido esse 

direito e que as populações indígenas haviam sido forçadas a se transferirem para 

territórios portugueses. Sendo assim, Requena solicitava esclarecimentos sobre a 

população de San Joaquin ao Comissário português.  

A resposta de Chermont foi escrita em 9 de março de 1782, e enviada para 

apreciação de Requena. Segundo o comissário português, em 1780 a população de 

San Joaquin havia sido atingida por uma terrível epidemia de varíola, alguns poucos 

sobreviventes, temendo a peste, fugiram para os pueblos de Tabocas ou de 

Corotius, não restando ali nenhum índio que pudesse confirmar a versão 

apresentada pelo português que, imediatamente sugeriu que Requena se 

deslocasse para tais pueblos, se realmente estivesse disposto a confirmar a 

veracidade das informações prestadas. 

Como era um representante dos interesses da coroa espanhola, era dever de 

Requena informar oficialmente aos índios habitantes das terras castelhanas de seus 

direitos. Desta maneira, o ideal era que Requena realizasse a tal viajem proposta 

por Chermont. Entretanto, devemos considerar a peculiar situação: o deslocamento 

entre os pueblos pelos rios da bacia amazônica era dificultoso e moroso, além do 

fato de que Requena estava a serviço da expedição de demarcação e, a não ser em 

caso extremo, ele não poderia abandonar seu posto de primeiro comissário. Por 

conseguinte, Francisco Requena optou por uma alternativa um tanto burocrática, 

descrita em uma carta que escreveu a Theodozio Constantino de Chermont em 12 

de abril de 1782.  

 

(...), he de merecer a Vsia me haga constar quienes fueron los antigos 
pobladores del expresado Pueblo San Joaquin, y me los haga presentar, 
para hacerles saver la soberana disposicion de Nuestros Augustisimos 
Monarcas, por la qual tienen los habitantes de qualquer establecimiento la 
livertad de permanecer en su Patria suelo aun que pasen a otra dominacion. 
Igualmente suplico a Vsia que a todos los demas habitantes de este nuevo 
Pueblo fundado, como llevo dicho, por el señor segundo Comisario el año 
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pasado, supuesto que fueron extraidos de la margen opuesta de este Rio 
Yapurá, se les haga saver tambien de forma que a mi me conste 
judicialmente, están en livertad de bolverse a pasar a su antigua situacion; 
pues no deben conciderase como antigos vassalos de su Magestad 
Fidelisima, por haver sido extraidos de aquellos terrenos que pertenecen al 
Rei mi Augusto Amo por el ultimo Tratado de Limites, pareciendo ser mui de 
razon, que mientras no se verifica la real Demarcacion prescripta y señalada 
en el propio Tratado, no se deben fundar nuevas Poblaciones, extrayendo 
las gentes de los terrenos que se deben entregar, para evitar las dudas que 
pueden resultar sobre si son sus habitantes compreendidos, o no en las 
regalias  del expresado Tratado, y porque asi mismo parece que deben 
conceberse estos Paises hasta la reciproca entrega de los terrenos que han 
de servir de linea divisoria en el mismo estado en que estavan al tiempo de 
celebrarse el citado ultimo Tratado.
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 Através da análise do trecho da carta de Requena exposto acima, podemos 

perceber que o comissário espanhol procurou tomar as medidas que lhe eram 

cabíveis. Em primeiro lugar, ele solicitou que lhe fosse garantido o dever de informar 

as populações indígenas sobre seus direitos reconhecidos no Tratado de 1777. Em 

seguida, ele solicitou que não se fundassem mais povoações antes de que se 

determinasse definitivamente a raia divisória entre os dois domínios, sendo esta, 

condição essencial para que não se cometessem injustiças.  

Embora tais solicitações tenham se demonstrado inúteis, era o que estava na 

alçada do comissário espanhol, pois uma atitude mais ofensiva não poderia ser 

tomada justamente naquele momento em que as duas coroas ibéricas estavam em 

um momento de trégua. E que fique esclarecido que Requena, mesmo que pudesse 

declarar uma guerra contra os portugueses do Pará, não possuía homens, recursos 

ou equipamentos bélicos para tal empreendimento. 

 A tensão entre os dois comissários não ficou por aí. Requena e Chermont 

ainda trocaram mais algumas cartas discutindo a questão da transferência da 

população de San Joaquin. O comissário espanhol mantinha sua desconfiança de 

que os índios teriam sido enganados ou forçados a se mudarem; por outro lado, o 

comissário português afirmava que, de sua parte, não houve intenção de prejudicar 

os espanhóis, conforme esclareceu Chermont em carta de 13 de abril de 1782: 

 

No mais que Vsa, supoen que a diligencia do meu segundo Commisario 
agregou nesta situação, nada ouve de positivo para isso, mas sim tudo 
cazual; por que achandose o dito na prisa immediata selebrando as 
endoenças, vierão os ditos Gentios ter com elles pediendolhe auxilio contra 
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seus inimigos os Mavas, dizendo querião apozentarse desta margen tendo 
para isso o direito natural, e da Gentes, e o da libertade, y igualmente 
concedida pela incomparavel clemencia de Nossos Excelsos Soberanos.
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 Segundo Chermont, haviam sido os próprios índios de San Joaquin que 

haviam pedido o auxílio dos portugueses, tanto por conta da enfermidade, quanto 

por medo de ataques de grupos indígenas hostis, neste caso, os Mava. Porém, 

Requena não aceitava a versão do português, acusando-o de mentiroso, já que 

havia dado duas justificativas diferentes – epidemia e medo dos Mava – para o 

deslocamento dos índios de San Joaquin.  

Em carta escrita em 13 de abril de 1782 em resposta a Chermont, Requena 

relatou que os próprios índios teriam dito ao capitão de conquista Fernando Roxas, 

que desconheciam o direito de permanecerem nos territórios espanhóis, dessa 

maneira, o comissário espanhol reiterou a necessidade de averiguar os fatos e 

cumprir as determinações reais: 

 

(...) permitame V.S. le diga, que lo que le han contado ellos mismos al 
Moreno Capitan de Conquista Fernando Roxas ha sido, el que fueron 
solicitados, mandados a buscar de intento, y obligados a establecerse aqui 
a lo que talvez no se huvieran sujetado, si huvieran entendido, les quedava 
breve el adbitrio de abandonar su nuevo establecimiento, y asi ni a ellos se 
les debe ocultar esta noticia, ni a mi privarme de que se la haga entender , y 
la satisfaccion de imponerme de sus verdaderas intenciones, pues ya 
comprenderá la prespicacia de V.S. que si huvo algun genero de violencia, 
seria esta una accion enteramente opuesta a las Reales disposiciones de 
nuestros Augustisimos Monarcas, quienes convinieron en la entrega de 
estos Terrenos, y sería frustrar sus soberanas determinaciones si se 
despoblasen los Pueblos, que devian pasar a otra dominacion, y si se 
exigiesen otros nuevos extrayendo Indios de los parajes, que por la misma 
Demarcacion no pertenesen a aquel Estado en que se fundan.
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 Através da análise deste documento, observamos que Requena e Chermont 

apresentaram relatos diferentes sobre a situação da população indígena de San 

Joaquin. Entretanto, não nos interessa saber qual das duas versões – a espanhola, 

de Requena ou a portuguesa, de Chermont – mais se aproximava do que realmente 

se passou no pueblo de San Joaquin.  
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Neste caso, o mais importante é destacar que ambos os comissários estavam 

empenhados em defender os interesses particulares de suas respectivas 

monarquias e a construção de duas versões distintas evidenciava as estratégias 

utilizadas por cada uma das comissões com o objetivo de garantirem vantagens no 

processo de demarcação das fronteiras.  

Então, o embate entre as duas versões evidenciava duas escalas do conflito 

diplomático proveniente das disputas imperialistas no século XVIII: uma esfera local 

– protagonizada pelos comissários da expedição de demarcação nas terras 

amazônicas – e uma esfera imperial – na qual Portugal e Espanha disputavam a 

hegemonia nos territórios coloniais. 

 Francisco Requena insistia com Chermont em proceder a averiguação dos 

fatos, não se contentando com as informações cedidas pelo comissário português. 

Este, por sua vez, tentou colocar um ponto final no conflito, sugerindo a Requena, 

em carta escrita em 16 de abril de 1782, que se desse sequência ao trabalho de 

reconhecimento dos rios e que, depois de tomada a decisão final pelos monarcas, 

que se procedesse a entrega das regiões determinadas. Requena concordou com 

essa proposta de Chermont, mas o assunto não foi encerrado; foram ainda diversas 

as vezes em que o comissário espanhol retomou o assunto da extração de índios, 

acusando os portugueses de agirem contra as determinações do Tratado de 1777, 

não só neste, mas em outros documentos também. 

  Como esclarecido anteriormente, a troca de cartas entre os comissários 

Requena e Chermont ocorreram às margens do rio Japurá, entretanto o 

“Testimonio...” foi uma compilação dessas cartas feita pelo secretário da comissão 

espanhola, Gaspar de Santistevan, em dezembro de 1782, na Vila de Ega, momento 

em que as demarcações se encontravam suspensas e os homens da expedição 

recuperavam-se da epidemia de varíola que os assolou. 

 Ao longo de sua permanência como Primeiro Comissário da Quarta Partida 

espanhola da expedição de limites, ou seja, entre os anos de 1778 e 1793, os 

problemas de Requena foram sempre basicamente os mesmos, principalmente 

depois de iniciados os trabalhos conjuntos com a partida portuguesa em 1781. Isso 

significa que, durante o período em que ele e seus homens estiveram inativos na vila 

portuguesa de Ega, apesar de uma copiosa produção epistolar, Requena de fato 
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não apresentou informações novas que pudessem mudar os rumos do processo de 

demarcação iniciado pela expedição ou mesmo mudar a opinião do rei e das demais 

autoridades coloniais sobre aqueles confins do império colonial espanhol. 

 Resumidamente, os principais problemas apresentados por Requena em suas 

cartas escritas em Ega, entre os anos de 1782 e 1793, foram: a ausência de homens 

práticos para o trabalho de demarcação na comissão espanhola, a falta de 

instrumentos matemáticos e astronômicos com que tiveram que lidar os espanhóis 

durante a maior parte do tempo de atividade da expedição de limites, escassez de 

alimentos e de outros produtos de necessidade básica para os membros da partida 

castelhana, grande número de deserções e fugas dos membros indígenas da 

comissão, medo de ataques de grupos indígenas considerados hostis, superioridade 

da partida portuguesa em praticamente tudo o que careciam os espanhóis, a 

extração de populações indígenas inteiras praticadas pelos portugueses, os 

problemas de demarcação nas áreas fronteiriças - principalmente naquelas em que 

existiam sinais de povoamento recente, como Tabatinga, San Fernando, San 

Joaquin, San Felipe e San Carlos - e, por fim, o atraso na demarcação provocado 

pelos portugueses e suas razões; todos as situações elencadas, com maior ou 

menor ênfase, já foram apresentadas neste trabalho. 

  

4.4. O retorno de Requena à Espanha e o fim da expedição de limites 

 

 No ano de 1782, Francisco Requena já sentia o pesar dos longos anos de 

intenso trabalho na América, principalmente considerando o extenuante trabalho que 

desempenhou como Governador de Maynas e Primeiro Comissário da quarta partida 

espanhola da expedição de limites. Dessa forma, Requena solicitou a sua esposa, 

Maria Luisa Santisteban, que viesse de Guayaquil com seus cinco filhos, para que 

sua família pudesse acompanhá-lo, já que os trabalhos na expedição demarcatória 

não estavam encerrados, pelo contrário, parecia que ainda levariam um bom tempo 

para serem definitivamente concluídos.  

 Naquele momento, após a penosa e inacabada demarcação da boca mais 

ocidental do rio Japurá e do estado de inércia em que a expedição se encontrava 

devido ao alastramento da epidemia de varíola, Requena já pensava na 
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possibilidade de regressar à Espanha, não tendo nenhuma intenção em retornar à 

Guayaquil – onde vivia sua esposa e filhos – ou tampouco a qualquer outra parte da 

América. 

 Aos 24 dias do mês de dezembro de 1783 chegaram à Vila de Ega a esposa 

de Requena, Maria Luisa, seu filho mais velho, Francisco Maria, suas quatro filhas, 

Maria Josefa, Maria Rafaela, Maria Tereza e Maria Luiza e uma comitiva composta 

por soldados e criados. No ano de 1784, nasceu em Ega a filha caçula do casal, 

Maria Antonia.  

A partir da chegada de sua família, Requena começou a enviar ofícios 

solicitando seu retorno – e de sua família, é claro – para a Espanha. A solicitação 

logo foi concedida, entretanto havia sido permitida a saída de Requena pelo 

caminho Maynas – Lima. Segundo o comissário espanhol, ele já não tinha 

disposição nem boa saúde para uma viagem por caminhos tão tortuosos e também 

o considerava demasiadamente perigoso para suas filhas; justificou Requena:  

 

(...) en atencion al estado en que se vè por estos desiertos, enfermo, y 
cargado de una esposa tambien achacosa, y cinco hijas grandes, à quienes 
es imposible retroceder acia las Provincias del Perù, sin sacrificarse esta 
familia à grandes peligros por un dilatado viaje de muchos dias à piè, ò en 
espaldas de Indios casi desnudos con una estrecha faxa por debajo de la 
cintura, haciendo à estos depositarios de sus hijas por mucho tiempo, sin 
serle permitido ser vigia y guarda de ellas, por lo tortuoso de los senderos 
que se trajinan en tan dilatados y espesos bosques, y caudalosos Rios que 
de una ora à otra se hacen invadeables, no permitiendo viaxar muchas 
Personas juntas, siendo para un Padre zeloso de las buenas costumbres y 
virtud de sus hijas, mas dolorosos entregadas à semejante especie de 
gentes, los riesgos à que la triste situacion en que se halla, las expondrà en 
lo moral, que los inevitables daños y perjuicios que en lo fisico deven 
padeser teniendo à cada paso expuestas sus vidas por los incultos 
despoblados que deverian atravesar (...).
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 Seu desejo era obter permissão para realizar sua viagem de retorno à 

Espanha pelo caminho Ega – Pará, passando por Lisboa. Dessa maneira, Requena 

necessitava que seu pedido fosse aprovado por ambas as cortes, espanhola e 

portuguesa. Enquanto esperava pela resposta à sua solicitação, Requena continuou 

desempenhando a função de Primeiro Comissário e os desentendimentos com os 

portugueses se avolumaram. 
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Em carta escrita ao ministro Gálvez em 4 de junho de 1784322, Requena 

descreveu um novo cenário na Vila de Ega. A cordialidade com que haviam sido 

recebidos os espanhóis em Ega se transforma em desconfiança. Em princípio, os 

portugueses começaram a cercear algumas atividades praticadas pelos 

expedicionários espanhóis; por exemplo, não os deixando caçar, pescar ou sair para 

coletar frutos dentro dos territórios portugueses e até mesmo impedindo a livre 

realização de trocas comerciais com os habitantes locais. Depois, Requena 

percebeu um gradativo aumento da vigilância portuguesa em Ega; os espanhóis 

notavam a presença de soldados os acompanhando por toda a Vila. Por fim, 

Requena e seus homens observaram a presença de soldados portugueses 

desempenhando operações militares nas áreas onde passaria a linha demarcatória, 

inclusive continuando com a extração de índios. Assim Requena descreveu a 

situação: 

 

tengo participado a V. Exma. el estado de defensa en que hà puesto el 
Comisario de S.M.F. el coronel Juan Pereira Caldas la Frontera de 
Tabatinga y demas destacamentos colocados en aquella parte del Marañon, 
cuya costa devian haver entregado a la Corona de España. Luego que este 
Oficial llego aqui me pareciò recombenirle con èste proceder, (...), y no pude 
conseguir de èl, hiciese retirar las nuevas Guardias, y Destacamentos, 
produciendo simuladamente se veìa precisado a tomar èstas precauciones, 
por que decia estàva cierto en que havian penetrado de nuestras Provincias 
de Quito y del Perù, considerable numero de soldados a mi Governacion de 
Mainas. Despues de haver dado las mayores pruevas del espiritu de 
pacificacion y bella armonia en que estavan los territorios Fronterizos del 
Rey, (...) le propuse, con tàl de que retirase sus nuevas Guarniciones, (...), a 
lo que no se combino, dando con esto la mayor demonstracion de que no se 
dedican a observar el cumplimiento de los Tratados, y que aparentando 
desconfianzas, (...), tienen orden de proceder cautelosamente, para de èsta 
suerte ocultar de nuestro conocimiento en quanto puedan, la continua 
extraccion de Indios que èstan sin cesar haciendo de los Rios Putumayo y 
Yapurà, (...). (...), cada dia de orden del mismo Caldas, se colocan nuevas 
Guardias y nos tratan con mas reserva y cuidado, y ya estoy asegurado de 
haver conducido Artilleria a este Quartel dentro de caxones, y colocadolos 
en una casa cerrada, a donde no permiten llegue Español alguno.
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 Juan Pereira Caldas foi o Comissário geral da expedição de limites e 

Governador do Pará, cargo que ocupou durante os anos de 1772 e 1780. Embora 

não tenha percorrido juntamente com seus homens todos os caminhos por onde 
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passou a comissão portuguesa, acompanhou sistematicamente todas as ações da 

expedição de limites e, de Barcelos – onde fixou residência – enviava as ordens 

para a comissão de seu mando. Além de representar a autoridade máxima local 

para os fins da expedição demarcatória, o ano de 1784 foi um pouco conturbado 

para a partida portuguesa. Theodozio Constantino de Chermont deixava o cargo de 

Primeiro comissário que passava a ser ocupado por João Batista Mardel. Sendo 

assim, e considerando o grau de seriedade do assunto, Requena se dirigiu 

diretamente a Pereira Caldas na tentativa de esclarecer a situação dos espanhóis 

estabelecidos em Ega. 

Observamos também que, segundo Requena, Pereira Caldas havia se 

negado a retirar seus homens de Tabatinga, alegando ter visto a chegada em 

Maynas de soldados espanhóis enviados de Quito e Lima, o que Requena não 

confirmou, entretanto tampouco negou. Particularmente, não acreditamos que 

tivessem sido enviados soldados das capitais americanas, até porque a coroa 

espanhola não havia expedido nenhuma ordem nesse sentido. Contudo, sabemos 

que Francisco Requena também realizava pequenas operações militares e 

expedições de reconhecimento, como fica claro no trecho de outra carta escrita 

posteriormente:  

 

Pero yo a fin de poderles recombenir y protextar en todo tiempo con 
pruebas nada equibocas de estar bien enterado de las correrias que hacian 
por el propio Rio con lo que perjudican los Reales Intereses de S.M. (...), 
despaché desde luego un Cabo y dos Soldados que entrando al mismo Rio 
haciendo para esto la trabesia del mal camino de tierra que hay para llegar 
a él desde la Frontera de Camuchero fuesen testigos de aquella Expedicion  
procurando encontrarse con ella como asi lo hizieron y salieron luego de 
dicho Rio a darme cuenta de su Comision. Por las noticias que estos me 
dieron (...) despaché un Oficial con mais Soldados para que construyendo 
alguna embarcacion en la orilla del mismo Rio Yavari, (...) esplorase quanto 
pudiese dicho Rio y lo reconociese estableciendo a su salida una Guardia 
en el puerto para que pudiese dar cuenta de los viages de los Portugueses 
y extraccion de Indios que hagan en adelante.
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 Certamente Requena procurou ressaltar o lado positivo de suas ações e o 

negativo das atitudes portuguesas, embora dentro do contexto do Tratado de 1777, 

tanto ele quanto os lusitanos estavam agindo ilegalmente. Todavia, nos cabe 

esclarecer que, proporcionalmente havia um desequilíbrio; as operações ordenadas 
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por Requena contavam com um número bem reduzido de indivíduos e parcos 

recursos materiais, inclusive armamentos e outros apetrechos militares, já os 

expedições portuguesas contavam com uma grande quantidade de homens, bem 

armados, treinado e preparados para tais operações. De forma alguma queremos 

eximir Requena da culpa por algumas ordens que possam ser consideradas ilegais, 

apenas é nossa intenção ressaltar que, desde o início das demarcações e até o fim 

das atividades da expedição de limites, havia um desequilíbrio entre as duas 

comissões – situação que inclusive foi reconhecida por Requena em diversos 

documentos, como demonstramos neste capítulo – fazendo com que a vantagem 

portuguesa fosse evidente e inclusive reconhecida pelas autoridades americanas, 

como foi o caso de Francisco Gil y Lemos, que, em 1789, ao assumir o posto de 

Vice-rei do Peru, escreveu sobre a expedição que “(...) y no he podido menos de 

admirar el extraordinario atraso que padece un negocio de esta consideracion (...). 

Siendo lo mas doloroso para qualquiera buen Patriota, que la falta de auxilios y de 

Profesores habiles por nuestra parte nos constituya en una inferioridad vergonzosa, 

no menos perjudicial á los intereses del rey, que al decoro de la nacion”325 

Conforme apresentado nas duas citações anteriores de Requena, os 

portugueses não estavam realizando operações militares de ocupação, defesa e 

extração de índios apenas em Tabatinga. Situações semelhantes ocorreram também 

em outras regiões de fronteira, como nos rios Putumayo, Japurá, Apaporis e Javarí, 

segundo Requena: 

 

Despues de haver demolido en 1781 la Poblacion que tenian en la boca  del 
Rio Putumayo, pocos dias antes de pasar yo con la Demarcacion por ella, 
establecieron en aquel mismo puesto, un destacamento con el qual han 
sobstenido las correrias que desde entonces estan haciendo. Dentro del Rio 
Yapurá en donde igualmente demolieron las Poblacion de San Juaquin por 
estar en la margen meridional, fundaron otras en la opuesta el Sargento 
Maior de Ingenieros Enrique Wilkens, y el Teniente Coronel de Astilleria 
Teodosio Constantino de Chermont, quando estos entraron en 1781, y en 
1782 pero despues de este ultimo año en que sali yo de dicho Rio, formaron 
cautelosamente otra expedicion al mando del Coronel de Infanteria Manuel 
de Gama, con la qual no solo establecieron mas Poblaciones en los Rios 
Yapurá, y Apaporis, sino que extrajeron a viva fuerza todos aquellos Indios 
que no querian sujetarse a su Dominacion, trasmigrandolos con violencia al 
Rio Negro, cuias mismas correrias todavia continuan por medio de la Tropa 
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que subcesivamente despiden de este Quartel a aquel Rio por el modo mas 
cauteloso.
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Enquanto os portugueses tomavam suas medidas com a nítida intenção de 

ocupar aquelas terras e vencer essa disputa com os espanhóis pelas fronteiras 

amazônicas, Requena - sem apoio da coroa, com poucos homens e escassos 

recursos - compreendia as falhas do projeto espanhol de colonização desenhado 

para o Marañón. De fato não havia um plano espanhol de ocupação dos territórios 

amazônicos e muito menos de defesa das fronteiras de Maynas. Assim, Requena 

percebia que a única maneira realmente válida de conter o avanço português no 

Marañón era a criação (ou recriação) de um projeto de ocupação que evidenciasse a 

presença espanhola naqueles territórios de fronteira. Sobre esse projeto trataremos 

adiante. 

 Incomodado com a inércia da expedição e, sobretudo com a demora em 

obter a permissão para regressar à Espanha pela via do Pará, Requena escreveu 

repetidas cartas reiterando sua situação de enfermidade, a necessidade de 

regressar à Espanha pela via do Pará e as más condições em que se permanecia a 

partida espanhola em Ega. 

Em 28 de fevereiro de 1789, o Presidente da Audiência de Quito, Juan José 

de Villalengua y Marfil, expedia a permissão para que Requena e sua família 

voltassem para a Espanha pelo caminho Ega – Pará – Lisboa – Madri. 

Aos 22 dias do mês de julho de 1791, a quarta partida espanhola da comissão 

de limites deixou a Vila de Ega. Requena, sua família e alguns criados e escravos 

viajaram rumo a Belém, os demais homens que fizeram parte da comissão 

espanhola retornaram para a Província de Maynas, onde deveriam se estabelecer 

aguardando a ordem da coroa espanhola de prosseguir com a demarcação ou de 

encerrar definitivamente as atividades da expedição. 

 A viagem de Requena até Belém e de lá até Lisboa não foi nada agradável. O 

comissário espanhol foi tratado mais como um inimigo do que como nobre europeu, 
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apesar das recomendações da corte portuguesa de que ele e sua família fossem 

bem tratados e bem acomodados em Belém. 

 Após a partida de Requena, Diego Calvo assumiu as funções de Governador 

de Maynas e Primeiro Comissário da partida espanhola, embora a expedição 

estivesse suspensa. Diego Calvo precisou manter os homens agrupados em 

Xéveros, sede de sua Governação de Maynas, enquanto não recebesse a ordem 

real para dispensá-los. 

Assim como Requena, Calvo também reclamou do estado da comissão 

espanhola e da falta de recursos, caso fosse necessário retomar o processo de 

demarcação. Escreveu Diego Calvo: 

 

(...) y repito a V.E. lo que varias veces há manisfestado Don Francisco 
Requena en punto a la necesidad de nombrar sugetos aptos para el 
desempeño de esta Comision quales son Ingenieros y Astronomos, como 
los tiene la Partida Portuguesa. (...). Los empleados que hoy se hallan son 
el 2º. Comisario enteramente imposibilitado por su edad y achaques. Un 
Capellan. El Veedor y los Dependientes de su oficina, y un medico interino. 
El numero de los soldados es menor de los preciso para guarnecer los dos 
Departamentos de la Frontera y Rio Putumayo, pues aunque hai algunos 
mas se emplean en la conduzion de viveres y cuidar de las sementeras en 
varios pueblos para manutencion de la misma Partida los quales se estan 
mudando de continuo en los relevos de unos y otros por enfermos.

327
  

 

O processo demarcatório foi definitivamente encerrado pela coroa espanhola 

em 1804, sem que os trabalhos da expedição tenham sido concluídos. A região por 

onde deveria ser traçada a raia demarcatória não havia sido percorrida inteiramente 

pela expedição; dessa forma, a fronteira entre os domínios espanhóis e portugueses 

no Marañón continuava indefinida.  

 

4.5. A proposta de Requena para a ocupação de Maynas: a reafirmação 

do projeto missionário como política de defesa das fronteiras do Marañón 

 

 Para a melhor compreensão da proposta elaborada por Francisco Requena 

para Maynas, acreditamos ser necessário fazer uma digressão no tempo, voltando 

para o ano de 1776 quando Requena chegou a Quito. Dessa forma, procuramos 
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mostrar que sua concepção do que significava as fronteiras do Marañón e de qual 

seria a melhor maneira de ocupá-las foi fruto de toda sua experiência por aquelas 

partes. Assim, afirmamos que a proposta de Requena foi sendo por ele elaborada e 

reelaborada ao longo dos anos em que atuou no Marañón. 

 Após passar por Panamá, Guayaquil e Cuenca – lugares com núcleos 

urbanos já desenvolvidos naquele período – Requena chegou em Quito, no ano de 

1776, com a função de levantar mapas dos Corregimentos daquela Audiência, fixar 

suas jurisdições e a dos curatos. Para realizar esse trabalho, Requena necessitou 

viajar por toda a extensão de Quito, desde seus núcleos urbanos até suas áreas de 

floresta. Foi nesse momento que Requena conheceu o Marañón. 

 Não possuímos um relato de sua primeira impressão sobre aquela imensa 

área de mata fechada, com pouquíssimos colonos espanhóis, parcos pueblos 

missionários e uma quantidade imensa de indígenas, entretanto temos a convicção 

de que Requena estava diante de uma realidade diversa daquela com a qual havia 

convivido até então. 

 Para formar os mapas que lhe foram solicitados, Requena estudou a copiosa 

produção jesuítica das antigas Missões de Maynas e percorreu cada caminho do 

Marañón, tendo construído um conhecimento bastante sólido daquele território e sua 

natureza. 

 No ano seguinte de sua chegada, em 14 de fevereiro de 1777, José Diguja, 

Presidente da Audiência de Quito, havia recebido ordens para formar uma 

expedição militar para combater o avanço português nas fronteiras de Maynas. Logo 

de início Requena foi chamado para fazer parte da expedição, ocupando a função 

de Engenheiro e “Quartel Maestre General”328. Aproveitando-se dos conhecimentos 

de Requena acerca dos caminhos do Marañón, Diguja lhe solicitou que fizesse um 

mapa detalhado e uma descrição dos caminhos que levavam até a região onde 

deveriam enfrentar os portugueses, apontando nos documentos, as especificidades 

de cada caminho, seus aspectos positivos e negativos e a viabilidade em atravessá-

los naquela época do ano.  
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  Em outubro de 1777, já com a descrição dos caminhos do Marañón e o mapa 

elaborado pelo engenheiro Requena329, escrevia Diguja ao ministro Gálvez, 

descrevendo a situação em que se encontrava a expedição da qual fora incumbido 

de organizar e que ficou conhecida a “Expedición del Marañón”: 

 

(...) expuse á V.S.J, que solamente la fragosidad de los incognitos caminos 
para conducir la tropa, viveres, y demas necesario en esta Campaña, era el 
embarazo que lo dificultava; pero que aseguráse V.S.J. á S.M, que nada 
quedaria que hacer para vencerlo. (...). No por ésto me descuidé un punto 
en dar las demas providencias de los preparativos necesarios; de forma que 
en poco tiempo tube formado un Batallon, sirviendo de pié, y fundamento de 
las tres Compañias de esta Guarnicion, y en el dia hay cerca de mil 
hombres, en cuya instruccion procuro exmerarme, trabajando con los pocos 
oficiales de ellas, (...);y si el Virrey del Perú me envia prontamente los 
oficiales que le pedi, y constan de un Coronel, un Teniente Coronel, un 
Sargento mayor, catorce Capitanes, y doze Tenientes, no dudo que en 
breve completaré, y quedará regularmente disciplinado el numero de los dos 
mil, quinientos hombres de armas que hé resuelto llevar, de los que formaré 
los Batallones respectivos, para lo qual tengo tomadas mis medidas, y hé 
repetido mis oficios al dicho Virrey, á fin de que no se demore la remesa de 
la oficialidad; haviendo considerado necesario el referido numero de tropa, 
en atencion á la representacion que sobre el asunto me hizo el nominado 
Ingeniero Requena, (...).En el interin van tambien marchando algunos 
cañoncitos de montaña, pedreros, monteros, cureñas, y porcion de 
pertrechos, y municiones, mientras que yo procuro que se evacuen todos 
los demas preparativos con la mayor celeridad, á fin de ponerme en camino 
con la tropa, por el mes de Junio del año proximo venidero; de suerte que 
pueda yá estar toda ella reunida por Noviembre en el dicho Pueblo de la 
Laguna, para seguir immediatamente á obrar, conforme á la voluntad de 
S.M.
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Primeiramente destacamos que, para a realização de uma expedição em uma 

região tão afastada quanto era o Marañón, o fato de Diguja conseguir formar uma 

tropa com mil homens pode ser considerado um grande feito. Quanto aos outros mil 

e quinhentos soldados que ele esperava que o Vice-rei lhe enviasse, esclarecemos 

que naquele momento outras expedições contra os portugueses estavam sendo 

formadas nas áreas de fronteira entre os impérios espanhol e português na América; 

como já aludimos, havia um interesse maior da coroa espanhola pela região da 

bacia do Prata, dessa forma os soldados de Lima, dinheiro da Caixas Reais, 

armamentos e outros utensílios disponíveis no Vice-reino do Peru haviam sido 
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enviados para auxiliar a expedição militar liderada por Pedro Antonio de Cevallos 

Cortés y Calderón no sul, que já em abril de 1777 – portanto antes que Diguja 

conseguisse organizar sua tropa em Quito –, havia vencido os portugueses e 

ocupado a Colônia do Sacramento. 

Planejando a expedição do Marañón, José Diguja esperava poder deixar 

Quito no mês de junho de 1778 e pretendia chegar ao Pueblo de Laguna (antiga 

capital das Missões de Maynas) com sua tropa no mês de novembro daquele ano. 

Requena havia analisado os quatro principais caminhos de entrada para Maynas (1. 

o caminho pelo rio Napo, 2. o caminho pelo rio Pastaza, 3. o caminho pelas 

Províncias de Loxa e Jaén e 4. o caminho  pelas Províncias de Guayaquil e Piura) e 

o que parecia ao engenheiro o mais indicado para a realização da viagem, 

considerando a época do ano e a quantidade de homens e materiais a serem 

transportados era o caminho pelas Províncias de Guayaquil e Piura. 

A descrição dos caminhos produzida por Requena não se limitava ao aspecto 

físico, mas entrava também na dimensão política do conflito com Portugal. Apesar 

de estar a pouco tempo no Marañon, Requena já demonstrava ter clareza absoluta 

de que aquela região estava às margens da estrutura colonial projetada para a 

América e que, portanto, a coroa espanhola não dispendia muita atenção para 

aquela localidade. Escreveu Requena em sua descrição:  

 

Manifestado yá quanto es preciso el prevenirse bien para esta Campaña, 
resta solo hacer ver la necesidad indispensable de executarla lo mas breve 
que se pueda para asegurar los Reales Intereses, y Derechos de Su 
Magestad á estos Dominios. Si se continua con el mismo desentendimiento 
que hasta ahora há havido, respecto á la seguridad, y conservacion del 
Marañon, será despues mucho mas costoso, si no imposible el poner 
barreras á los enemigos. En llegando estos, como lo están continuamente 
intentando, á señorarse de las Bocas de los grandes Rios que fomentan el 
anchuroso caudal del Marañon, nos confinarán en la Cordillera de los 
Andes, y se apoderarán del comercio de los dos Virreynatos de Santa Fé, y 
Lima, como se hubieran hecho del de los Gobiernos de Caracas, Cumaná, y 
Guayana, á no tenerlos confinados los fuertes del alto Orinoco, en el Rio 
Negro.
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Observamos que Requena já possuía uma visão ampla do avanço português 

nas fronteiras de Maynas e, mais do que isso, ele demonstrava certa perspicácia ao 

temer que a invasão portuguesa pudesse alcançar a Cordilheira dos Andes, 

provocando a perda de uma parte considerável do território e ameaçando as 

atividades econômicas dos Vice-reinos de Santa Fé e Peru. 

De acordo com Requena, a invasão dos territórios espanhóis no Marañón 

pelos portugueses teve seu início no momento em que ocorreu a separação das 

Coroas de Portugal e Espanha em 1640, incentivados pela viagem realizada por 

Pedro Teixeira entre os anos de 1637 e 1640332. Entretanto, havia os jesuítas das 

Missões de Maynas conseguido impedir que os portugueses invadissem mais 

territórios, pois de fato as reduções fundadas em Maynas cumpriram o papel de 

fronteira, representando a presença espanhola no Marañón. Afirmou ainda Requena 

que o Padre Cristóbal de Acuña (jesuíta espanhol que acompanhou Pedro Teixeira 

em seu retorno ao Pará e registrou essa experiência em seu Diário), em Memorial 

escrito em 1641, já afirmara a necessidade da construção de uma fortaleza 

espanhola no rio Negro; se essa medida tivesse sido tomada naquele momento, 

teria sido muito mais fácil conter o avanço português ao longo dos anos 

subsequentes. Nas palavras de Requena: 

 

Mientras permanecieron las dos Coronas de Portugal, y España unidas, 
estendieron los Padres Jesuitas de la Probincia de Quito sus Misiones con 
bastante celeridad por el Marañon, auxiliados de la conquista que hizo el 
Gobernador Don Diego Vaca de Vega, que fundó á Borja el año de 1634. 
En 1637 se continuaron por el celo de los Padre Gaspar Cuxia, y Lucas de 
Cueva; pero con el motivo de la sublevacion de Portugal á su lexitimo dueño 
en 1640, empezaron desde entonces (con las luzes que les dexó la 
expedicion de Texeira) á internarse Rio arriba los Portugueses sin derecho 
alguno, apoderandose de nuestros mismos Pueblos, y reducciones, como lo 
han conseguido, haciendo cada dia nuevos adelantamientos ácia las 
Posesiones de nuestro Soberano. El año de 1686 tenian yá formadas 
nuestras Misiones por la eficacia del Padre Samuel Fritz, muchas 
Poblaciones, y algunas al oriente de la Boca del Rio Negro, cuyos 
establecimientos, sin embargo de la lexitimidad de nuestras conquistas, 
devieron de durar poco tiempo, pues segun Monsieur de la Condamine, yá 
havia mucho que frecuentaban los Portugueses el Rio Negro, quedando él 
estubo en el fuerte de la Boca el año de 1743; lo que no hubieran logrado 
con tanta facilidad, si como aconsejó (en su relacion) el Padre Cristoval 
Acuña nos hubieramos adelantado á construir una fortaleza en la misma 
Boca.
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 Apesar da expulsão dos jesuítas (1767) dos domínios espanhóis ter ocorrido 

apenas dez anos antes de Requena escrever esse documento (1777), percebemos 

que ele não se melindra em elogiar o trabalho que ditos padres tiveram nas Missões 

de Maynas, deixando transparecer a ideia de que foram os jesuítas os responsáveis 

por garantir a presença espanhola naquelas fronteiras. Ressaltamos ainda que a 

construção de uma fortaleza na boca do Rio Negro proposta pelo padre Acuña em 

1641, poderia ter impedido o estabelecimento da povoação portuguesa de São 

Francisco Xavier de Tabatinga. 

 E mais, acreditamos que esse elogio ao trabalho que os jesuítas 

desenvolveram nas Missões de Maynas já demonstrava que Requena compreendia 

que o projeto missionário era fundamental para a ocupação daquele território 

marginalizado e para a manutenção de suas fronteiras; sendo que nenhum outro 

projeto colonial havia sido desenhado para o Marañón até então. 

 Todavia, Requena já possuía um esboço do seu próprio projeto para o 

Marañón e este teria seu início com a expedição militar contra os portugueses 

liderada por Diguja e da qual faria parte Requena como Quartel Mestre. Assim 

pensava Requena:  

 

 y para esta empresa no ay camino mas propio, si se há de marchar á ella 
con las prevenciones necesarias que el que se há proyectado; á menos que 
no se emprendiera la conquista con una Armada que de España viniese á 
hechar á los Portugueses del Pará, y despues mandase gruesos 
destacamentos á rendir los fuertes que desde esta ciudad se van ahora 
atacar; pero siempre seria conveniente que desde aqui marchase alguna 
tropa á encontrar los que penetraran por el Marañon arriba, haciendose de 
este modo mas facil la expulsion de los enemigos de toda la longitud de 
este grande Rio en el que no se les devia permitir establecimiento ninguno; 
pues no tienen á el derecho, y quedando (como deviera solicitarse) el Pará 
por nuestro Soberano, sacaríamos entonces muchas utilidades del Rio 
Marañon, y de los que en el entran, con los preciosos frutos que rinden, y 
que tendrian breve salida á España: De esta suerte se aseguraría mejor 
estos Dominios, pues se podría establecer un Presidio en aquella ciudad, 
que al mismo tiempo que nos permitiese la navegacion de dicho Rio hasta 
el Mar, dexase á los Portugueses confinados en sus antiguas unicas, y 
legitimas posesiones del Brasil.
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Requena reafirmava a viabilidade do caminho por Guayaquil e Piura (“el que 

se há proyectado”), a menos que a Espanha enviasse uma tropa pelo Oceano 
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Atlântico que atacaria logo de princípio a capital do Pará, depois outros 

destacamentos renderiam os fortes projetados nas bocas dos rios e outro ainda, 

vindo do Marañón, promoveria a expulsão dos portugueses dos territórios espanhóis 

invadidos. Praticamente o que ele propôs foi uma guerra contra Portugal, algo tão 

grandioso que ultrapassava – e muito – o limite do que a coroa espanhola estava 

disposta a fazer para manter o domínio por aquelas partes. 

Complementando sua ideia, Requena propunha a conquista de todo o Pará, 

“y quedando (como deviera solicitarse) el Pará por nuestro Soberano, sacaríamos 

entonces muchas utilidades del Rio Marañon, y de los que en el entran, con los 

preciosos frutos que rinden, y que tendrian breve salida á España”. Isso mostra que 

ele compreendia o isolamento geográfico da região. Como já dissemos, a dificuldade 

em subir os rios e atravessar a Cordilheira dos Andes impedia o escoamento de 

produtos do Marañón para os centro comerciais. Colocando-se em prática a 

proposta de Requena do controle do Pará, o transporte dos produtos (como cacau, 

canela, castanhas, salsaparrilha e outros típicos da floresta amazônica) poderia ser 

feito pelo fluxo descendente do rio Amazonas – caminho muito mais fácil e rápido – 

e a porta de saída seria o porto de Belém (estrategicamente o ponto onde a 

distância entre a Europa e a América do sul é mais curta). 

Afirmamos que, teoricamente, a execução da proposta de Requena, ou seja, 

a conquista espanhola do Pará seria um empreendimento extremamente oneroso, 

entretanto, caso os espanhóis obtivessem êxito, Maynas deixaria sua condição 

marginal e se tornaria uma região lucrativa para o império. Do ponto de vista 

econômico, Maynas realmente era uma região inútil para os cofres espanhóis, 

situação que poderia ser invertida com a aplicação do projeto de conquista elabora 

por Requena. Contudo, na segunda metade do século XVIII, a presença portuguesa 

no Pará já havia se consolidado, inclusive podemos afirmar que, principalmente a 

partir do governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1751 – 1759), criou-se 

um projeto sistemático de ocupação e defesa de áreas estratégicas (com a 

construção de fortalezas), exploração da mão de obra indígena e extração das 

chamadas drogas do sertão. Dessa forma, seria praticamente impossível à Espanha 

vencer uma guerra contra os portugueses no Pará, conforme havia proposto 

Requena. 
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Entretanto, as propostas elaboradas por Requena nem chegaram a ser 

consideradas pelas autoridades castelhanas, uma vez que em 1º. de outubro de 

1777, as coroas espanhola e portuguesa suspendiam as hostilidades e assinavam o 

Tratado de Santo Ildefonso. Antes mesmo de deixar Quito, José Diguja recebeu do 

Vice-rei de Santa Fé a ordem de cancelar a expedição militar do Marañón. Anos 

mais tarde, em 1799, comentou Requena sobre a malograda expedição: 

 

El año de 1776 mandó S.M. al Mariscal de Campo Don Josef Diguja 
marchase a desalojar a los Portugueses de quanto tenian usurpado por 
aquellas partes; se halló falta de lo que era preciso tener para cumplir con lo 
mandado; mientras levantó tropa, la adiestró, y vistió; mientras convocava 
las gentes que devian desempeñar envargos para ellos nuevos, y las 
imponia de sus respectivas obligaciones; (...); vio con mucho sentimiento 
aquel celoso oficial General llegar la orden para la suspension de 
hostilidades, antes de que huviese podido encontrarse con los enemigos, 
(...); lo mas doloroso es que tuvieron los Portugueses sobrado tiempo, por 
estas indispensables demoras, para preparar a la defensa y hacer costosa 
la victoria en el caso que los huviesen atacado.

335
  

 

No momento em que Requena e Diguja estavam empenhados com os 

preparativos da expedição, parecia ao engenheiro que seria possível que os 

espanhóis saíssem vitoriosos; e mais, parecia-lhe um bom momento para uma 

conquista mais ampla (de todo o Pará). Entretanto, experiências posteriores por 

aquelas terras, Requena admitia que uma vitória contra os portugueses seria muito 

penosa dado o nível da preparação militar atingida pelos inimigos. 

Logo no ano seguinte após a assinatura do Tratado, em 1778, Francisco 

Requena foi designado Primeiro Comissário da Quarta partida espanhola da 

expedição de limites, função que desempenhou até 1793. Certamente esses quinze 

anos em que atuou na comissão de limites provocaram algumas transformações na 

concepção que Requena tinha do Marañón, até porque ele teve a oportunidade de 

conviver com os portugueses do Pará e de observar a dinâmica colonial portuguesa 

nas terras amazônicas, percebendo assim, a disparidade entre esta e a débil política 

espanhola para o Marañón.  

Desse modo, Requena acabou por abandonar sua ideia de que a Espanha 

deveria tomar o Pará e apossar-se de toda a extensão do rio Amazonas, pois 
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percebeu a inviabilidade de tal proposta. Mas, todo seu estudo da documentação 

produzida pelos jesuítas de Maynas, sua passagem pelas missões e a amizade que 

estabeleceu com os padres franciscanos – sobretudo das Missões do rio Ucayale – 

fizeram com que ele reelaborasse seu plano, partindo da concepção de que Maynas 

como um espaço constituído pela presença missionária.  

Esse conceito, aos poucos foi aparecendo na documentação produzida por 

Requena durante a expedição de limites. De fato esse pensamento se configurou 

como uma proposta de ocupação das fronteiras de Maynas em seu Informe escrito 

em 1799 e que foi usado pelo rei Carlos IV como fundamento para a criação do 

“Obispado de Maynas”, regulamentado pela Real Cédula de 1802336. 

Na maior parte da documentação produzida por Francisco Requena durante a 

expedição de limites, o problema da prática da extração de índios pelos portugueses 

foi um dos assuntos mais repetidos. A justificativa mais usada por Requena para 

essa prática era que, fazendo a transferência de populações indígenas inteiras, os 

portugueses estariam esvaziando os núcleos espanhóis e promovendo o 

crescimento populacional nos seus povoados, cidades ou vilas, nas palavras de 

Requena:  

 

(...) de conformidad que las frecuentes estracciones, que aora son de 
mucho beneficio a la Corona de Portugal, serán despues de notable 
detrimento para la de España, por que en estos Paises, no se pueden 
establecer colonias, ni mantener destacamentos, sin el subcidio de los 
mismos avitantes de aquellos Rios, en que se devan erijir y fundar; y tanto 
mas  facil sería el hacer con el tiempo la Frontera respetable, quantos mas 
Indios haiga que colocar en ellas, y menos vengan los Portugueses en sus 
opuestos Establecimientos.
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Requena percebeu que seria fundamental aos espanhóis, na tentativa de 

impedir o avanço português em suas fronteiras, a utilização das populações 

indígenas nativas como massa populacional para ocupação dos territórios 

fronteiriços. Entretanto, embora Requena tenha feito o alerta de como defender 

aquela região, nenhum colono espanhol das regiões próximas se interessou por 

colocar em prática o plano proposto por Requena, até porque para isso deveriam 
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dispender altos investimentos em uma atividade considerada pouco ou nada 

lucrativa e incerta. 

Em documentos anteriores, o comissário espanhol afirmava que os 

portugueses teriam conseguido executar a transferência dos grupos indígenas para 

o outro lado da fronteira com o uso de violência ou enganando os índios. Em carta 

escrita na Vila de Ega, no primeiro dia do mês de outubro de 1783, Requena 

registrou qual seria uma das estratégias utilizadas pelos portugueses para 

convencerem os índios a se transferirem para o seu lado da fronteira: “(...) la qual 

con buena politica no se los escasea, quando los conquista, aunque despues los 

empeñe en grandes faenas, viages, y trabajos, regalando a los Principales por 

cuenta del Estado vestidos asseados, y decentes, con peluca, espada, y otros 

adornos de distincion que los seduze, y los cautiva a entregarse con todos sus 

vassalos.”338, ou seja, os portugueses não estariam apenas enganando os índios, 

como alegavam os espanhóis, mas convencendo-os a se mudarem em troca de 

alguns presentes como roupas, perucas, armas e outros adereços e objetos.  

 Mais do que uma estratégia de contato ou de convencimento, essa ação dos 

portugueses pode ser entendida como parte de um plano bem elaborado339 de 

exploração das populações indígenas que habitavam a extensa área da floresta 

amazônica dentro de suas fronteiras. Na verdade, o objetivo lusitano não era só 

fazer crescer o número de habitantes em suas vilas, mas era o de absorver essas 

populações indígenas ao sistema colonial - apesar do uso de violência e de 

repressão -, transformando os índios, pelo menos aparentemente e legalmente, em 

vassalos da monarquia portuguesa, vestindo-se, comportando-se, agindo e falando 

como um português e não mais como um índio. 

 Para as populações indígenas habitantes do Marañón a situação era bem 

diferente. Podemos afirmar que, durante todo o período de ocupação espanhola no 

Marañón, a única estratégia pensada e executada para a integração das populações 
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indígenas foi o plano reducional missionário, primeiramente posto em prática pelos 

jesuítas e depois levado adiante por missionários de outras ordens religiosas – 

principalmente os franciscanos que ficaram responsáveis pelas antigas missões 

jesuíticas – e até mesmo pelas autoridades laicas, como o próprio Francisco 

Requena.  

 Em comparação com os portugueses, os espanhóis foram muito menos 

hábeis em aproveitar o enorme contingente indígena disponível nas terras 

amazônicas e também não conseguiram – nem mesmo tentaram – promover uma 

adaptação ao plano missionário para o Marañón pensado no século XVI; não se 

construiu para aquela região um projeto colonial que fosse condizente com as 

demandas do contexto histórico que se apresentava no século XVIII.  

Entendemos que, para os espanhóis, o Marañón sempre foi pensado como 

um espaço missionário dentro da estrutura colonial, ou seja, um espaço meramente 

religioso, incapaz integrar-se às dinâmicas sociais, políticas e econômicas das 

demais localidades do império; sendo assim, se justificava a ausência de projetos 

plausíveis de aproveitamento econômico daqueles confins, pois além de 

desconhecido e com acesso restrito, o Marañon era concebido apenas como uma 

área de execução de um projeto exclusivamente missionário. 

 Requena, determinado a defender as fronteiras de Maynas, embora 

consciente de que seria impossível promover, naquele momento, a máxima 

integração do Marañón ao sistema colonial espanhol e que uma ofensiva militar para 

conter o avanço português seria impraticável – primeiramente, por ir contra as 

determinações do Tratado de 1777, depois por não contar com recursos e homens 

suficientes para um empreendimento militar e, por fim, por abrir um precedente que 

“(...) serviria a los mismos Portugueses, no solo para encubrir y empatar sus injustos 

procedimientos, sino tambien para quejarse de una accion, con que se vulnerava el 

Territorio de su Soberana, abriendose por él a viva fuerza, paso para los Dominios 

de España, (...)”340 –, propôs então, para apreciação do Conselho de Índias, uma 

alternativa que promoveria, ao mesmo tempo, a ocupação daqueles territórios e sua 

defesa contra as investidas portuguesas. Segundo Requena, 
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(...) para oponer pronta precaucion, que estorve e impida las Correrias de 
los referidos Indios, sin que por ella se dé motibo de resentimiento a la 
Corona de Portugal, frustrandola la Politica que ha observado, (...), 
combendria que entrase por la Provincia de los Pastos, y descendiese el 
Rio Putumayo, un destacamento mandado por un oficial de juicio, 
instruccion, y buena conducta, que (...), se situase en su orilla, para estorbar 
la internacion de los vasallos de Portugal, y por consiguiente la 
trasmigracion de aquellos Infieles.

341
  

 

  Para Requena era certo que a coroa espanhola apenas conseguiria manter a 

posse daqueles territórios com a execução de um plano de ocupação da região. Em 

sua proposta citada acima, o Governador de Maynas não falou de um ataque militar 

contra os supostos invasores lusitanos - como havia proposto em 1777 -, mas 

simplesmente da presença de um destacamento de soldados, que instalados nas 

áreas de maior penetração portuguesa, cumprissem a função de fronteira humana. 

Já vimos que, pelo princípio jurídico do udi possidetis vigente no período, a posse de 

determinado terreno em litígio seria garantida por aquele que comprovadamente 

ocupasse o território. A proposta de Requena nada mais era do que a aplicação 

desse princípio, ou seja, ocupar o território com soldados espanhóis para que, no 

momento em que a Espanha negociasse suas fronteiras com Portugal, a posse 

espanhola daquelas áreas fosse inquestionável e, ao mesmo tempo, uma ocupação 

militar instalada nas margens do rio Putumayo impediria novas investidas 

portuguesas em terras espanholas. 

 Para o Governador de Maynas, experimentado na realidade daquelas terras, 

era claro que seria impossível fundar no Marañón um núcleo de povoamento 

composto, em sua maioria, por colonos espanhóis, pois havia pouquíssimos 

indivíduos interessados em tal empreendimento. Requena compreendia que o maior 

contingente humano naquelas terras sempre seria indígena, então era reconhecida a 

necessidade de usar os índios como habitantes dos núcleos de povoamento. 

Entretanto, para o sucesso desse projeto, os índios teriam que se comportar 

como vassalos do monarca espanhol, daí a necessidade de incluir o elemento 

missionário como o responsável por transformar os nativos indígenas em cidadãos 

cristãos, civilizados e obedientes (ao menos controláveis, se possível).  
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Além disso, seria também impossível defender aqueles territórios sem a 

existência de soldados nas missões, cuja relação com os índios deveria estabelecer-

se de acordo com algumas regras:  

 

El comandante del propuesto destacamento, deve venir prevenido de 
lienzos de algodon, herramientas de talar bosque, anzuelos, cuchillos, 
eslabones, tijeras y abalorios, con que pagar a los indios en forma de 
permuta o cambio, los viveres que le subministraren, pues con estes 
esfectos propios para cubrir su desnudes, y acudir a sus urgencias, facilitan 
los infieles socorros, y quedan ellos mui contentos, (...).

342
 

 

Portanto, para Requena, a ocupação e a defesa das fronteiras de Maynas 

dependiam da interação dos três elementos – o indígena, o soldado e o missionário 

– que juntos, em um núcleo organizado, representariam a presença espanhola nas 

áreas mais afastadas do Marañón e impediriam o avanço das fronteiras portuguesas 

naquelas regiões. 

 

(...) y si el gasto de este establecimiento, desde luego se hace util, para la 
conservacion de aquellos vasallos, y ahorro de tiempo en estas 
Demarcaciones, despues de efectuadas, es este mismo gasto preciso, para 
conservar aquel Rio en la Dominacion Española, y unir sus Misiones con las 
de Mainas, de suerte que solo se anticipa un corto gasto, que no se puede 
economisar; y con el qual se ahorran en lo subcesivo otros mas crecidos, tal 
es su utilidad.

343
 

 

Advertiu ainda Requena, que essa medida deveria ter sido implementada 

anos antes, durante o governo de seu antecessor, D. Juan Gomez de Arce, que, 

com muito menos gastos, teria condições de manter uma Missão fundada por 

padres franciscanos no rio Putumayo, impedindo, assim, tanto o avanço português 

Marañón acima, quanto a prática da extração de índios. Segundo Requena, 

 

En tiempo del Governador mi antecesor Don Juan Francisco Gomez de 
Arce, por este mismo motibo de la estraccion de Indios del Putumayo, y 
nuevo establecimiento que hicieron los Portugueses de Tabatinga, 
adelantandose por el Marañon arriba, haviendo dado cuenta a la ciudad  de 
Quito, su Presidente el Sr. Don Josef Diguja, hizo la mas energica protexta, 
para estorbar la continuacion de aquellos excesos, (...), lo qual obligó a S.M. 
a mandar saliese de aquella misma ciudad, Expedicion para castigarlos, 
(...); pero aunque llegó despues la suspension de hostilidades, sin que se 
huviese verificado el castigo por estas partes, no se dejó de gastar en 
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aquellas preparaciones, (...), una suma considerable de pesos, que se 
huviera escusado, a haver sido antes mejor atendido el referido Rio 
Putumayo, y si la Poblacion que fundaron los Padres Franciscanos de 
Popayan en la boca, (...), se huviera conservado y mantenido con algunos 
cortos auxilios; pues esto solo huviera bastado, para que no estrajesen 
desde entonces los Portugueses los Indios de aquel Rio, y para que no 
continuasen hasta aora estrayendolos; por conseguiente el destacamento 
propuesto, es el unico medio para evitar en lo subcesivo, la trasmigracion de 
aquellos Naturales, para ahorrar mayores gastos en adelante, y util y 
combeniente a la seguridad de los Dominios de S.M.

344
  

 

 No trecho acima, Requena se referiu a uma ordem dada ao Presidente da 

Audiência de Quito, José Diguja, para organizar uma expedição militar com o intuito 

de expulsar os portugueses dos territórios invadidos, assunto já tratado neste 

capítulo. 

Enfim, para o Governador de Maynas, a execução de sua proposta era 

condição sine qua non para que a coroa espanhola garantisse o domínio naqueles 

territórios vistos como confins do império espanhol no ultramar.  

 Anos mais tarde, como Ministro do Conselho de Índias, o rei Carlos IV 

solicitou que Requena produzisse um Informe sobre o governo temporal das 

Províncias de Maynas, com a finalidade de que o Conselho pudesse deliberar a 

respeito do destino mais acertado para aquela localidade. 

 O informe345 produzido por Francisco Requena em 1799 refletia toda sua 

experiência obtida ao longo dos dezessete anos em que prestou serviços no 

Marañón. Como já dissemos anteriormente, a concepção de Requena sobre a 

melhor maneira de fortalecer a presença espanhola no Marañón e defender suas 

fronteiras do avanço português, foi se aperfeiçoando com o passar do tempo. 

Lembramos que, em 1777, quando Requena produziu sua primeira “Descripcion”346 

dos caminhos que levam ao Marañón, sua proposta era de que a Espanha deveria 

enviar tropas pelo Atlântico para que, juntas com as vindas de Quito, os soldados 

procedessem a ocupação de todo o Pará, estendo os domínios espanhóis do 

Marañón da região do pé-de-monte andino até as costas atlânticas, abarcando, 

desse modo, toda extensão dos rios Marañón e Amazonas. 
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 Anos mais tarde, já durante sua participação como Primeiro comissário da 

expedição de limites, Requena assumia a inviabilidade de se realizar uma guerra 

contra os portugueses do Pará e, já menos otimista do que fora anteriormente, 

propunha uma ocupação do Marañón a partir da integração entre missionários, 

soldados e indígenas que juntos representariam a presença espanhola e garantiriam 

a posse das fronteiras de Maynas.  

 Agora, em 1799, após sentir todo descaso da coroa espanhola para com a 

quarta partida da expedição de limites (que não lhe dispensou recursos suficientes e 

não lhe enviou astrônomos e matemáticos pedidos), retornar a Espanha e participar 

diretamente da vida política no reino - como membro do Conselho de Índias 

(principal instituição deliberativa para questões do domínio colonial espanhol no 

ultramar) -, Requena pôde compreender que a coroa espanhola não estava disposta 

a dispensar grandes esforços para manter o Marañón dentro de seu domínio 

colonial. 

 Sendo assim, o informe elaborado por Requena em 1799 se mostrava mais 

realista e condizente com a política espanhola executada no Marañón, 

principalmente durante a segunda metade século XVIII. Neste documento, o ex-

governador apontou os principais problemas encontrados em Maynas e em outras 

regiões do Marañón, propondo o que ele entendia como a melhor possibilidade de 

ocupar aqueles territórios e defender suas fronteiras. Procederemos a análise do 

documento destacando alguns pontos principais expostos por Requena, na mesma 

ordem com que aparecem no informe, na tentativa de seguir a constituição de seu 

pensamento.  

 As Missões do Ucayale receberam atenção especial de Requena, não apenas 

neste informe, mas também enquanto ainda desempenhava o cargo de Governador 

de Maynas, quando ocorreu intensa e amistosa troca de cartas entre Requena e o 

Padre Narciso Girbal, franciscano do Colégio de Propaganda Fide de Santa Rosa de 

Ocopa (Peru) e missionário responsável por aquelas missões. Sobre a necessidade 

de consolidar as Missões do Ucayale como maneira de controlar possíveis rebeliões 

e fugas de índios; disse Requena:  

 

La conquista del Rio Ucayale, (...), deve hacerse, (...), por su boca que 
desagua en el Marañon; (...) la misma conquista es necesaria para 
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conservar las Misiones de Mainas, pues de ellas se retiran los indios 
christianos, postatando para vivir entre los infieles del Ucayale; y como este 
rio desemboca en el Marañon, o Amazonas en medio de aquella 
Governacion, van desertando de todos los Pueblos sus naturales, poco a 
poco, pudiendo temerse que se pierdan breve aquellas Misiones, ya por la 
sucesiva transmigracion de los indios, y ya tambien porque las Naciones 
barbaras del Ucayale, podran hacer una irrupcion en Mainas que las acaben 
de destruir perdiendose por aquellas partes el Christianismo (...).

347
 

 

Durante o século XVII, o rio Ucayale foi palco de rebeliões indígenas que 

provocaram a morte de padres franciscanos e jesuítas, portanto foi considerada 

pelos missionários uma região perigosa – tendo em vista que, de fato, as 

populações indígenas rebeldes nunca foram totalmente pacificadas –, reduto de 

índios selvagens e fugitivos das missões. Em fins do XVIII, conforme observamos no 

relato de Requena, o imaginário acerca das Missões do Ucayale ainda não havia se 

transformado; sendo o Ucayale – cujas missões estavam sob a administração dos 

franciscanos do Colégio de Ocopa – considerado uma região rebelde que abrigava 

índios desertores e ameaçava as demais missões.  

Desse modo, a justificativa de Requena sobre a necessidade de consolidar as 

Missões do Ucayale era evitar tanto a invasão dos pueblos missionários por índios 

rebeldes, quanto a fuga de índios estabelecidos mais próximos das regiões de 

fronteira com os portugueses e que necessitavam de uma ocupação mais densa que 

marcasse a presença territorial missionária espanhola. Ainda sobre as Missões do 

Ucayale, completou Requena: 

 

La misma conquista del Ucayale traerá otra ventaja, que sino es interesante 
para la Religion, lo es para el estado, y conservacion de aquellos Dominios; 
otro obgeto que ha tenido siempre mui presente este supremo tribunal, 
como una de sus principales obligaciones: vasta dar una vista sobre un 
Mapa Geografico (...) para ver como el rio Ucayale lleva sus ramificaciones 
por todo el Virreynato del Perú: son tantas las fuentes que le suministran su 
gran caudal, que se extienden por las jurisdiciones de las Diocesis de Lima, 
Guamanga, Cuzco, y aun de la Paz: tambien es constante el conato que en 
todos tiempos han tenido los Portugueses para estender por aquellas partes 
su dominacion; (...).

348
 

 

 Geograficamente, o rio Ucayale permitia o acesso às regiões mais 

desenvolvidas do Vice-reino do Peru, abrindo as portas ao comércio que realizava 
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naquelas regiões e às possíveis riquezas que por ali circulavam. Tendo em vista o 

temor de que os portugueses, avançando ainda mais sobre os territórios espanhóis 

no Marañón, chegassem ao Ucayale e dali obtivessem acesso a regiões mais ricas e 

prósperas da América espanhola, justificava a proposta de Requena de consolidar a 

presença missionária no Ucayale: 

 

Es verdad que el Ucayale no da ahora ninguna utilidad al Estado, y que la 
conversion de sus Naciones no puede prometerla a lo menos en muchos 
años; pero tambien es cierto que situados los Portugueses en el mismo rio 
Ucayale, costara mucho al Erario desalojarlos de el, y que mientras alli 
existan, por el Ucayale extraeran parte de las riquezas del Perú, por medio 
del contrabando, y en daño de los Reales intereses: será necesario 
entonces gastar muchos mas dinero anual en guardias, y centinelas para 
evitarlo, que lo se podria ahora consumir en su conquista espiritual, y 
entretenimiento despues de las conversiones, y Pueblos de sus indios 
(...).

349
 

   

 Caso os portugueses invadissem o Ucayale, teriam acesso direto ao Peru, 

sendo muito mais custoso às Caixas Reais ter que expulsá-los futuramente do que 

prevenir a invasão, investindo nas Missões do Ucayale. 

 Terminado o assunto sobre as Missões do Ucayale e a importância delas para 

a manutenção das Missões de Maynas, Requena continuou seu informe tratando 

agora diretamente sobre o Governo temporal e espiritual de Maynas. Primeiramente, 

fez uma breve apresentação das missões e de seu histórico ao longo do período 

colonial; disse Requena:  

 

El Govierno de Mainas por todas partes separado de las Provincias (...) que 
lo rodean con largos desiertos; componese solo de Pueblos de Misiones, 
mui distantes unos de otros; nada rinde al Estado, y este sufre el gasto de 
10 a 12 mil pesos anuales en sueldos del Governador, tropa de Escolta, y 
Misioneros, (...): Estableciose su conquista por capitulacion, y continuaron 
algunos años despues los adelantamientos por el interes de las 
Encomiendas; pero estos progresos se devieron a las providencias y 
ausilios que se suministraron por los Virreyes del Perú, de cuya jurisdicion 
se degregó aquel Govierno, quando se estableció el Virreynato de Santa 
Fée, epoca en que empezaron a decaer aquellas Misiones por haver fijado 
entre los dos Virreynatos unos Limites con poca reflexion, o tal vez con 
pocos conocimientos.

350
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 Em primeiro lugar reafirmava o isolamento geográfico de Maynas, em seguida 

assumia a falta de retorno financeiro dado o investimento anual dispensado ao 

pagamento do Governador, dos soldados e dos missionários.  

Requena também afirmou que, enquanto Maynas era jurisdição do Vice-reino 

do Peru, havia investimentos e auxílios - ao contrário do que diziam os jesuítas das 

missões, como vimos no terceiro capítulo -; entretanto, ao passar a pertencer aos 

domínios do Vice-reino de Nova Granada (o que ocorreu a partir de 1717), houve um 

declínio daquelas missões.  

De acordo com Requena, isso ocorreu por um mau entendimento daquele 

espaço, sendo mais difícil e custoso o caminho de Quito a Maynas351 do que de 

Lima a Maynas (como já apontara em 1777352); “Las entradas que hicieron los 

primeros conquistadores Vaca, Ursua y Rivaguero las executaron desde Lima, 

llegando por terrenos algo accesibles a los rios en que se embarcaron, lograndose, 

por aquellas vias del Perú, sacar algun fructo de sus empresas; y al contrario se 

malograron siempre las que se hicieron por las fragosas montañas al Oriente de 

Quito”353. Este ponto constituiu-se como central em seu informe, pois foi a partir 

dessa constatação que se originou a proposta de que a Governação de Maynas 

voltasse a ser jurisdição do Vice-reino do Peru, como veremos adiante. 

 Requena realizou críticas assertivas aos responsáveis pelo Vice-reino de 

Nova Granada e pela Audiência de Quito e sua má administração das Missões de 

Maynas. Segundo ele, os missionários jesuítas foram deixados à sua própria sorte, 

os antigos e melhores caminhos que partiam de Lima foram abandonados e os 

territórios invadidos pelos portugueses:  

 

Puede decirse con vastante razon que quedó entregado aquel Govierno a la 
direccion de los P.P. Jesuitas con el mayor olvido, y abandono de la 
Jurisdiccion Real; se despreciaron los antiguos caminos que se podian 
hacer en cavallerias desde los valles del Perú hasta el Embarcadero del 
Marañon, adoptando otros incomodos senderos de a pie, y por largos 
desiertos que llegan desde Quito hasta donde se pudieran tomar pequeñas 
canoas, o Balzas en los rios Pastaza, Napo, y Putumayo, y por ellos vajar al 
grande de las Amazonas: A esto dió motivo la division del Virreynato, y en 
consecuencia la Provincia de Mainas se fué deteriorando, al mismo tiempo 

                                                             
351

 Como já mostramos no primeiro capítulo desta tese, as Missões de Maynas estavam subordinadas 
à Audiência de Quito e esta, por sua vez, ao Vice-reino de Nova Granada. 
352

 REQUENA. Descripcion... op. cit., 15 de setembro de 1777. AGI, Quito, 400. 
353

 REQUENA. Copia de la parte... op.cit., 29 de março de 1799. AGI, Lima, 1580. 



264 

 

 

 

que los Portugueses emprendieron adelantamientos por el Rio Marañon 
arriba, sin hallar oposicion, ni obstaculo, que estorvara sus ambiciosos 
designos (...).

354
 

 

 Isso demonstrava que Requena estava culpando diretamente os Vice-reis de 

Nova Granada pela má administração da Província e das Missões de Maynas, o que 

abriu as portas do Marañón para a entrada dos portugueses, gerando estorvos e 

gastos, como descrito ao longo deste trabalho. Contudo, ainda havia tempo para 

remediar a situação e Requena propôs a solução: 

 

En consecuencia de esto la mas esencial, y precisa providencia que deve 
tomarse sobre el Govierno de Mainas, y comandancia general de aquellas 
Misiones es el ponerlo dependiente del Virreynato del Perú; esta 
determinacion ahorraria tomar otras muchas que serian necesarias 
conservandose, como hasta aqui vajo la jurisdicion del Virreynato de Santa 
Fée. La mayor inmediacion de las Misiones á Lima; los transitos que median 
entre dicha ciudad, y los embarcaderos en los territorios de Jaen, y 
Mayobamba, mas cortos, y accesibles todo el año para cavallerias; la 
menos dificultad de conducir viveres, municiones, y pertrechos por aquellos 
caminos; la mejor tropa, y empleados, que pueden ocuparse de aquella 
Plaza de armas, la mas general de todo el mar del Sur; la analogia que tiene 
el temperamento de las montañas con el que se experimenta en los valles 
de la costa al Norte de Lima, en beneficio de los que huviesen se servir en 
las Missiones; todas estas son ventajas que recomiendan el pensamiento.

355
 

 

 Primeiramente destacamos o uso da expressão “Gobierno y Comandancia 

General”, instituição espanhola que previa um governo com atribuições políticas e 

militares, o que efetivamente passou a existir em Maynas a partir da Cédula Real de 

1802. Desse modo, afirmamos que Requena estava propondo a criação de um 

“Gobierno y Comandancia General” para Maynas, ou seja, seria função do 

governador a administração política da localidade e a defesa das suas fronteiras. 

Este novo governo, deveria ser diretamente subordinado ao Vice-reino do Peru, 

dada a maior facilidade dos caminhos, a semelhança climática e o maior benefício 

para aquelas missões.  

 Novamente, para justificar seu argumento de que Maynas deveria estar 

submetida ao Vice-reino do Peru, Requena falou da dificuldade dos caminhos que 

ligavam Quito ao Marañón, fundamentando-se em sua experiência na expedição 

limites. Argumentou Requena:  
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Las gentes de la Serrania de Quito, ó de Santa Fee, pais frio, no se 
acomodan ni con el calor excesivo de aquellos rios, ni con los 
mantenimientos de los bosques; luego enferman haciendose inutiles, y 
perecen muchos; quantos vasallos fueron victimas de aquel ardiente 
temperamento durante la expedicion de limites por ser naturales de la 
Cordillera de los Andes! (...); pero la mayor prueba de lo infructuoso que 
eran los auxilios de Quito, es que ni viveres, ni municiones, podian venir de 
alli, de modo que pudiesen remediar las necesidades que se padecian; 
llegaban los comestibles podridos, y fusiles inutiles, todo con un notable 
gasto del Erario; hasta que me vi forzado a pedir lo que necesitaba por los 
corregimientos del Virreynato de Lima, Chachapoyas, Caxamarca, Truxillo, 
Lambayaque, y Piura, porque de ellos venia todo con ahorro de costo, en 
menos tiempo, y en mejor estado.

356
 

 

 A experiência empírica continuava a compor um argumento válido. Requena, 

baseando-se em sua própria vivência como Primeiro Comissário da expedição de 

limites, procurava demonstrar que muitos dos infortúnios que o acometeram e a 

seus homens, poderiam ter sido evitados se Maynas estivesse sob o controle do 

Vice-reino do Peru, de onde seriam despachados os homens, os víveres e armas 

necessárias para a expedição em melhores condições e com menores custos do 

que aqueles que, de fato, foram enviados de Quito. 

 Sobre o espaço a ser ocupado pelo o que ele propunha como “Gobierno y 

Comandancia General”, o território abarcaria as antigas missões jesuíticas de 

Maynas – território que naquele momento fazia parte da Província de Maynas e 

cujas Missões eram administradas pelos franciscanos de Quito – e as Missões ao 

norte do Marañón (região dos rios Napo, Putumayo, Morona, Pastaza e Japurá) 

administradas pelos franciscanos do Colégio de Santa Rosa de Ocopa; conforme 

descrição que segue abaixo: 

 

No obstante por ahora devo añadir, que los Limites de aquella comandancia 
general, deven estenderse no solo por el rio Marañon abajo hasta las 
fronteras de las colonias Portuguesas, sino tambien por aquellos rios, que al 
propio Marañon le entran por su vanda septentrional, Morona, Pastaza, 
Napo, Putumayo, Yapurá, y otros menos considerables, hasta el parage en 
que estos mismos dejan de ser navegables, y en que empiezan a 
encontrarse su saltos, y raudales; esto es deve dilatarese el Govierno, por la 
conveniencia de confrontar la extension militar, con la espiritual de aquellas 
Misiones, en todo aquel vajo, y dilatado Pais, que se hace transitable, y 
accesible por la navegacion de sus rios.

357
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 Destacamos que os limites apresentados acima nada mais eram do que os 

das antigas missões jesuíticas de Maynas, território cuja administração religiosa fora 

dividida após a expulsão e que, naquele momento em que escrevia Requena, estava 

dividida entre os franciscanos de Quito e os do Colégio de Ocopa, como dito acima. 

Requena propunha a reunificação do governo espiritual das Missões de Maynas, 

sendo que todas estariam sob administração temporal do Vice-reino do Perú e 

espiritual dos franciscanos do Colégio de Ocopa, também sediado no Peru, portanto: 

“es indispensable que los Misioneros de toda aquella Governacion, que se proponen 

yo del Virreynato de Lima, sean no solo de un mismo instituto Religioso, si tambien 

siendo posible dependientes de una sola Provincia de su Orden”358. 

 Após realizar ferrenhas críticas à administração política do Vice-reino de 

Santa Fé e da Audiência de Quito, Requena se voltou aos problemas da 

administração religiosa das Missões de Maynas. Assim como havia feito timidamente 

em 1777, novamente Requena elogiou – agora de maneira mais explícita – o 

trabalho dos jesuítas, inclusive lamentando sua expulsão como fator chave do 

decaimento daquelas missões: “Las Misiones de Mainas empezaron a deteriorase 

desde que su territorio se separó del Superior Govierno del Peru, como está dicho 

antes; pero la mayor decadencia en que se hallan, se hizo mas notable desde la 

expulsion de los Jesuitas en 1767
359

”. 

 E ainda mais uma vez invocou o testemunho ocular como maneira de 

legitimar seu argumento sobre o declínio em que havia encontrado os pueblos das 

antigas missões jesuíticas; falando especificamente do estado das igrejas:  

 

Las Iglesias todas de la Mision bien provistas en tiempo de los Jesuitas, de 
ornamentos, vasos, sagrados, y alhajas de adorno, y decencia, por estas 
continuas depredaciones por el culpable descuido de los diferentes 
parrocos, y por haver muchos de dichos Pueblos estado sin Misioneros en 
varias ocasiones, han venido a la mayor miseria, de suerte que en algunas 
no se podian celebrar los Santos oficios quando llegó  a aquellas partes la 
expedicion de Limites (...).

360
 

 

 É certo que Requena não estava mentindo, pois os pueblos missionários que 

haviam pertencido aos jesuítas realmente encontravam-se em situação de 
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abandono. Porém, Requena também propôs meios para buscar o desenvolvimento 

das Missões de Maynas: 

 

Necesario es pues, vuscar los medios mas propios para precaver los daños 
espirituales, y temporales, que se experimentan, y que mas pronto se 
puedan poner en execucion. No creo se encuentre otro Señor, que el de 
agregar desde luego las Misiones de Mainas al Colegio de Ocopa, para que 
las sirvan sus Misioneros, asi como sirven las reducciones del Guallaga, y 
las del Ucayale. Ya se ha demostrado que estas ultimas no se pueden 
aumentar, ni aun conservar las existentes, si no se socorren y sobstienen 
por el Rio Marañon; las mas faciles entradas, y comunicaciones que hay 
para aquel grande rio desde el territorio del Peru, que desde el de Santa 
Fee, los auxilios, y providencias que aquel Superior Govierno puede dar, y 
dictan para sostener las conquistas, y conservar los limites, lo que nunca se 
logrará del Virreynato del Nuevo Reyno de Granada, y subordinadas asi, 
unas, y otras Misiones con el Govierno de Mainas al Virrey de Lima se 
podrá comvinar mejor la propagacion del Evangelio con las conveniencias, y 
seguridad del Estado.

361
 

 

 Citamos que Requena estabelecia uma relação de amizade com os 

franciscanos do Colégio de Santa Rosa de Ocopa, entretanto, a proposta de vincular 

as Missões de Maynas ao dito Colégio não pode ser entendida como um 

favorecimento pessoal. Requena foi claro em seu argumento de que seria ideal que 

Maynas ficasse sob jurisdição do Vice-reino do Peru pela facilidade dos caminhos, 

semelhanças climáticas e diminuição de gastos. Também defendeu que o governo 

temporal e o espiritual daquelas missões, para seu maior benefício e 

desenvolvimento, deveriam se concentrar na mesma localidade, ou seja, no Peru. 

Ele ainda levantou todos os pontos que o faziam crer que a administração do Vice-

reino de Nova Granada e, consequentemente, da Audiência de Quito, levou àquelas 

missões ao declínio e estado de abandono. Dessa forma, vincular o governo 

espiritual de Maynas ao Colégio de Ocopa fazia todo sentido. 

 Finalizando seu projeto sobre o governo espiritual das missões, Requena 

propôs a criação de um Bispado para Maynas, dada extensão territorial da região e 

o número de índios a converter e catequizar que nela habitam:  

 

Si es necesario para la conversion de los infieles, y cultivar entre los indios 
ya christianos de todos aquellos Paises la fee que abrazaron, vayan a 
trabajar buenos Religiosos en la viña del Señor, no lo es menos se erija un 
Obispado, que comprenda en si las Misiones de Mainas, las del Putumayo, 
y Yapurá; las del Guallaga, y Ucayale; y otros rios colaterales, (...). (...) si se 
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hace reflexion al crecido num. de Infieles que estan en aquel extenso Pais, 
privados desgraciadamente de la luz del Evangelio y que pueden a poca 
costa incorporarse en el gremio de la Iglesia, se verá es indispensable la 
ereccion de dicho Obispado, y que sola esta providencia es la unica que 
puede hacer eternamente dichosos, una gran porcion de Infelices que jacen 
sepultados en la mayor ignorancia de los sagrados Misterios de la 
verdadera creencia.

362
 

 

 

 O principal motivo que levou Requena a propor a edificação de um Bispado 

em Maynas era o fato de que, por toda a história daquelas missões, sempre a 

dificuldade dos caminhos que levavam à elas, praticamente as condenava ao 

abandono, sendo quase impossível aos bispos visitar todas as áreas sob sua 

jurisdição, ainda mais em se tratando de uma região tão longínqua e difícil acesso 

como era Maynas. Argumentou Requena:  

 

De esto proviene que los Obispos de Quito nunca han pasado del Pueblo de 
Papallacta a ocho leguas al Oriente de aquella Capital por que de alli 
empieza el transito de a pie para llegar al Napo, y Marañon; que los de 
Popayan nunca vieron por si las Misiones de Sucumbios situadas a las 
orillas del Putumayo, y Yapurá; que los de Truxillo jamas han llegado al 
Pueblo de Santiago de las montañas colocado a la entrada del Pongo de 
Manseriche, pues apesar del infatigable celo del Reverendo Obispo que fué 
de aquella Iglesia Don Jaime Martinez Comopañon, quien hizo lo que no 
havian hecho todos sus antecesores, (...); con todo dejó aquella pequeña 
parte de su rebaño sin visitar, y lo mismo se puede decir del Arzobispo de 
Lima, y de los Obispos de Cuenca, Guamanga y Cuzco. Quando las 
Jurisdiciones sean civiles, o Eclesiasticas, no son por toda su extension 
accesibles a los que las mandan, mal las pueden governar, pues tiene si 
han de viajar por ellas, y examinarlas que vencer los estorvos casi 
insuperables que ha puesto la naturaleza.

363
 

 

 Requena não culpou os bispos anteriores por não realizarem as visitas 

obrigatórias, ele esclareceu muito bem que as dificuldades em transitar por aqueles 

caminhos e a longa distância deles impediam que o trabalho dos religiosos fosse 

executado conforme se exigia. Sendo assim, a decisão mais acertada era a 

construção de um Bispado em Maynas, cujo bispo poderia fixar residência no pueblo 

de Xéveros, por ser o mais bem localizado (no centro das missões), com um clima 

mais ameno e estar melhor equipado (principalmente sua Igreja). Quanto a área de 

jurisdição do Bispado de Maynas, 
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Deve comprender, pues, los Pueblos todos del Govierno de Mainas; los del 
Govierno de Quijos, eceptuando  a Papallacta, comprendidos en las dos 
pequeñas Provincias de Avila, y Archidona, Pueblos que estan inmediatos al 
embarcadero del Rio Napo; las Misiones de los Rios Putumayo, y Yapurá; el 
Pueblo de Canelos en el Rio Bobonaza; el Pueblo de Santiago de las 
Montañas situado a la entrada del Pongo de Manseriche; los Curatos de 
Lamas, y Mayobamba; las conversiones colocadas en el rio Guallaga, y las 
nuevas reducciones del Ucayale, con quantas mas se establezcan por todos 
aquellos diferentes Rios: Esto es, deve dilatarse este  nuevo Obispado con 
su Jurisdicion local, por quanto Pais es navegable, y se tragina por aquellas 
grandes canales que lo atraviesan por diferentes rumbos, siendo de su 
pertenencias las Poblaciones todas que estan a sus orillas, y aquellas 
tambien a que se puede llegar en pocos dias por camino facil de montañas; 
y de ningun modo le han de corresponder, las que estan hacia la Serrania, y 
en sus declives pues estas deven quedar a las respectivas Diocesis a que 
estan afectas, desmembrandoselo de ellas quantos Pueblos tienen retirados 
hacia los desiertos, y que nunca desde la conquista han visitado sus 
Prelados (...).

364
 

 

Esta área descrita por Requena compreendia praticamente tudo o que era 

considerado Marañon que, em sua maior parte, havia abrigado as antigas missões 

dos padres jesuítas de Maynas.  

 Foram quatro, portanto, os pontos principais levantados em seu informe 

dirigido ao rei Carlos IV: 1. a subordinação do governo de Maynas ao vice-reino do 

Peru, 2. a criação de um “Gobierno y Comandancia General para Maynas, 3. a 

edificação de um Bispado de Maynas e 4. o envio de bons missionários e que, 

segundo Requena; a aplicação dessas quatro sugestões permitiria a coroa 

espanhola alcançar “la civilizacion de aquellas gentes, seguridad de las fronteras, 

comercio de las Misiones con las Provincias del Perú, y algunos futuros 

aprovechamientos del Real Erario”365, ou seja, para a transformação dos índios em 

vassalos do rei, para evitar novas incursões portuguesas nas fronteiras espanholas 

e para tornar Maynas uma região rentável à coroa.  

Defendemos que, de um modo geral os objetivos expostos por Requena, 

consolidariam a presença territorial espanhola através do sistema missionário e 

defendendo suas fronteiras do avanço português. Além disso, afirmamos que essa 

proposta, pouco se diferenciava do projeto jesuítico iniciado em Maynas em 1638, 

adquirindo, neste informe de Requena produzido em fins do século XVIII, apenas 
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uma nova roupagem, porém mantendo as bases da ocupação missionária como 

pressuposto para a integração do indígena e para a defesa das fronteiras. 
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Considerações Finais 

 

 Durante o período colonial, o Marañón constituía-se em um espaço imenso, 

habitado por uma enorme quantidade de grupos indígenas e sob o domínio colonial 

da Espanha, entretanto seus limites eram um tanto imprecisos. Sabia-se que o início 

da região denominada pelos espanhóis de Marañón coincidia com a nascente do rio 

Marañón (na base da Cordilheira dos Andes) e se estendia pela área da floresta até 

as fronteiras com os territórios pertencentes à coroa portuguesa. Entretanto, essa 

fronteira não era apenas uma linha demarcatória de localização conhecida, o espaço 

ocupado pela fronteira entre os domínios espanhóis e portugueses era impreciso e 

fluido. Do lado espanhol, nessa ampla região fronteiriça foi fundada a Governação 

de Maynas e esta tese tratou das políticas de ocupação e defesa empreendidas pela 

coroa espanhola nessa área de limites incertos entre os anos de 1638 e 1799. 

 O Marañón despertou a curiosidade e o interesse da coroa espanhola ainda 

nos primeiros anos da colonização do Novo Mundo quando, movidos pelos relatos 

da existência de riquezas incalculáveis, lugares fantásticos e seres mitológicos por 

aquelas terras, vários viajantes se arriscaram pelas águas daqueles rios buscando 

encontrar tais tesouros. Temendo possíveis investidas de outras nações europeias 

concorrentes – como Portugal, a França ou a Inglaterra, por exemplo – a Espanha 

percebeu a necessidade de consolidar seu domínio colonial sobre o Marañón. 

 O plano de ocupação daqueles territórios tão afastados dos principais centros 

coloniais do império espanhol partiu da fundação de cidades na região conhecida 

como pé-de-monte andino, área bem próxima da Cordilheira dos Andes, ainda 

durante a segunda metade do século XVI. Nessa região foi encontrado ouro, dessa 

forma, muitos colonos foram atraídos para lá atrás da possibilidade de 

enriquecimento rápido. Entretanto vários empecilhos impediram o progresso 

daquelas cidades; o ouro encontrado era escasso e os caminhos que levavam à 

região eram muito longos e cheios de acidentes naturais, tornando-os difíceis e 

perigosos. Logo as cidades minguaram e poucos colonos permaneceram na região. 

 No início do século XVII ainda existiam alguns aventureiros interessados em 

arriscarem-se pela região. Em 1619 Diego Vaca de la Vega conseguiu permissão 

para fundar uma cidade naquela área, esperando obter retorno financeiro 
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explorando a mão-de-obra indígena (abundante na região) através do sistema das 

encomiendas; os índios contactos eram da etnia Mayna. A essa cidade, Diego de la 

Vega deu o nome de São Francisco de Borja e foi a partir dela que se fundou a 

Governação de Maynas, inicialmente sob a jurisdição do Vice-reino do Peru  e 

depois, a partir de 1717, ao Vice-reino de Nova Granada. 

 Em 1638, os padres jesuítas chegaram a Maynas com a dupla função de 

apaziguar a rebelião provocada pelos índios Mayna (contra o trabalho forçado nas 

encomiendas) e iniciar um projeto de evangelização dos povos indígenas que 

habitavam aquela imensa Governação.  

 Os jesuítas fundaram cerca de 130 pueblos missionários ao longo do período 

compreendido entre os anos de 1638 e 1767. Ao conjunto dos pueblos jesuíticos 

fundados naquela área deu-se o nome de Missões de Maynas e elas se estendiam 

praticamente por toda a área entre a cidade de Borja e as fronteiras com os 

domínios portugueses no Grão-Pará. 

Contudo, nessa região onde os domínios espanhóis e portugueses se 

tocavam ainda não havia se constituído, de fato, uma linha limítrofe entre os dois 

impérios. Portanto, cabia aos habitantes de ambos os lados da fronteira, promover a 

ocupação dos territórios, garantindo assim, a posse deles para suas respectivas 

coroas. Certamente esse processo foi conflituoso. 

No Marañón, os responsáveis por esse processo de ocupação das áreas de 

fronteira foram os padres jesuítas das Missões de Maynas, através da aplicação do 

projeto missionário. Em primeiro lugar, os padres não possuíam o auxílio de muitos 

colonos, uma vez que a população branca em Borja ou nas cidades próximas era 

escassa. Tampouco recebiam incentivos ou financiamentos das autoridades 

coloniais estabelecidas nas capitais mais próximas do Marañón (Lima e Quito).  

Dessa forma, entendiam os jesuítas que a ocupação daquelas terras apenas 

seria viável com o aproveitamento da imensa população indígena que habitava a 

região. Vale destacar que, muito além da implantação de um projeto de ocupação, 

para os jesuítas havia a concretização de sua missão religiosa. Mais do que ocupar, 

os missionários estavam ali para cristianizar os índios e essa era sua primeira 

motivação. Todavia, para empreender a catequese, era necessária a aproximação 

com os índios e a fundação dos pueblos missionários. Desse modo, além dos 
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interesses religiosos, os jesuítas também atendiam aos interesses coloniais da coroa 

espanhola, aldeando os índios, transformando-os em cristãos e vassalos do rei e 

promovendo a ocupação dos territórios em nome da coroa espanhola. 

A aplicação do projeto missionário no Marañón consistia na execução de um 

conjunto de etapas, assim enumeradas: 1. promover o contato com os índios e 

estabelecer uma relação de amizade; 2. fundar um pueblo entre os índios amigos, 

preferencialmente às margens dos rios; 3. Atribuir um nome cristão, na língua 

castelhana, ao pueblo fundado; 4. impor uma disciplina europeia e cristã nas 

missões e 5. integrar o pueblo às Missões de Maynas.  

Para promover o contato com os índios e estabelecer uma relação de 

amizade, era necessário que o padre tivesse a proteção de uma escolta armada e a 

posse de objetos e ferramentas para presentear os índios e conseguir conquistar a 

confiança deles. Para a fundação dos pueblos o padre também necessitaria da 

proteção dos soldados em caso de ataques de outros grupos e de objetos e 

ferramentas, não apenas para a construção física das casas e igreja do pueblo, mas 

para a manutenção da relação de amizade com o grupo indígena aldeado. Portanto, 

afirmamos que o projeto missionário desenhado pelos jesuítas para as Missões de 

Maynas partia da integração entre os índios, os próprios missionários e os soldados; 

articulados, os três grupos promoveriam a execução das etapas do projeto, 

cumprindo assim tanto o objetivo religioso dos jesuítas (catequese dos índios) 

quanto o objetivo colonialista da coroa espanhola (ocupar a região). 

Destacamos aqui a importância do processo de nomeação do pueblo, que 

recebia um nome duplo, cristão e indígena, porém em língua castelhana, por 

exemplo, San Joaquin de Omaguas. Em primeiro lugar, o fato do nome do pueblo 

ser atribuído em idioma castelhano, garantia a posse daquele território para a coroa 

espanhola. Depois, o nome cristão significava a imposição da religião católica e a 

conversão religiosa do grupo indígena. Assim, dizer “San Joaquin de Omaguas” 

significava que ali havia um pueblo espanhol e cristão composto por índios Omagua. 

Interesses religiosos e coloniais convergindo em uma atitude. 

Outro exemplo da convergência dos objetivos religiosos e coloniais era a 

imposição da disciplina cristã no pueblo, pois ao mesmo tempo o missionário 

ensinava a doutrina cristã e o modelo de civilização europeu e exigia do índio 
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reduzido a conversão religiosa e o abandono de seus costumes tradicionais. Desse 

modo, nas missões, o índio era convertido em um cristão e cidadão espanhol, 

portanto em um vassalo do rei da Espanha. 

Além disso, o uso da nomenclatura Maynas também é significativo na 

aplicação do projeto missionário. O fato dos pueblos fundados pelos missionários 

integrarem o complexo missionário denominado Missões de Maynas, indicava o 

pertencimento aos domínios espanhóis, ou seja, se Maynas era território espanhol, 

todo pueblo fundado pelos jesuítas de Maynas seria também espanhol. Essa 

situação adquiriu ainda mais sentido naquela região onde as fronteiras eram 

imprecisas. Sendo assim, por onde se estendessem as Missões de Maynas, se 

estenderia o domínio espanhol no Marañón. 

Desse modo, afirmamos que o projeto desenhado pelos jesuítas para as 

Missões de Maynas consolidaram a presença territorial missionária no Marañón e 

representaram a política espanhola de ocupação das fronteiras da região.  

As fontes analisadas nesta tese nos deram o suporte para a compreensão do 

projeto missionário desenhado pelos jesuítas para as Missões de Maynas e de sua 

aplicação ao longo da história dessas missões, mesmo após a expulsão dos jesuítas 

em 1767.  

Analisando a volumosa documentação produzida pelos jesuítas das Missões 

de Maynas e por suas autoridades imediatas entre os anos de 1640 e 1750, 

inferimos que havia uma distância enorme entre o projeto missionário desenhado 

pelos jesuítas e sua aplicação nas Missões de Maynas. De um modo geral, foram 

dois os principais problemas vivenciados pelos jesuítas nas Missões de Maynas.  

Em primeiro lugar a falta de apoio das autoridades coloniais impedia a plena 

execução do projeto missionário. Aos jesuítas não lhes eram enviados soldados 

suficientes para formação de uma escolta armada que garantisse a proteção dos 

padres, dos índios aldeados e de seus pueblos. Também faltavam objetos e 

ferramentas, tanto para presentear novos grupos indígenas contactados, como para 

o uso cotidiano nas missões. Afirmamos que o descaso das autoridades coloniais 

era reflexo da falta de interesse da monarquia espanhola, muito mais preocupada 

com outras regiões consideradas mais prósperas economicamente e melhor 
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posicionadas do que o Marañón que estava geograficamente isolado, isso impedia 

seu desenvolvimento econômico.  

O segundo problema encontrado pelos jesuítas nas Missões de Maynas foi a 

ocorrência de sucessivas invasões portuguesas em território missionário. Os 

portugueses do Grão Pará promoviam entradas para captura de índios, ataques 

armados aos pueblos missionários, construção de fortalezas e fundação de vilas em 

territórios reivindicados pelos jesuítas como propriedade espanhola. Inúmeras foram 

as denúncias feitas pelos missionários espanhóis do prejuízo que essas invasões 

provocavam às missões e, principalmente, aos interesses coloniais da monarquia 

espanhola, pois se nenhuma providência fosse tomada no sentido de impedir o 

avanço português nas terras do Marañón, a perda de territórios espanhóis seria 

imensa. 

Defendemos que, apesar da falta de interesse da monarquia espanhola pelo 

Marañón e da ameaça constante de novas incursões portuguesas nas missões, os 

jesuítas conseguiram aplicar o projeto missionário e este consolidou a presença 

espanhola no Marañón e foi usado como a principal política de ocupação das 

fronteiras de Maynas. Tendo em vista o relativo sucesso do projeto missionário 

desenhado pelos jesuítas para o Marañón, não houve dúvidas por parte das 

autoridades coloniais em mantê-lo funcionando após a ordem de expulsão dos 

padres da Companhia de Jesus de todos os territórios pertencentes à Espanha, em 

1767. Desse modo, defendemos que o território ocupado pelas Missões de Maynas 

sempre foi concebido como um espaço exclusivamente missionário, justificando 

assim, a ausência de outros projetos coloniais para o Marañón. 

O projeto missionário elaborado pelos jesuítas de Maynas foi novamente 

invocado, anos mais tarde, por Francisco Requena, Governador de Maynas e 

Primeiro Comissário da quarta partida espanhola da expedição de limites, funções 

que desempenhou entre os anos de 1778 e 1793.  

Em seus documentos produzidos entre os anos de 1777 e 1799, Francisco 

Requena tratou principalmente dos problemas oriundos da atividade de demarcação 

da expedição de limites. Lembramos que a comissão liderada por Requena fora 

formada no contexto das negociações das fronteiras entre os domínios espanhóis e 
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portugueses, que culminou com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, 

também conhecido como Tratado preliminar de limites, em 1777. 

A comissão espanhola e a comissão portuguesa deveriam trabalhar juntas no 

processo de demarcação das fronteiras, conforme descrito nos Artigos XI e XII do 

Tratado preliminar. Francisco Requena foi o responsável por comandar a comissão 

espanhola e de sua experiência de dezessete anos pelas terras do Marañón resultou 

uma copiosa produção escrita, largamente utilizada pela coroa espanhola como 

instrumento político e diplomático nas negociações com Portugal. 

Defendemos que as ações de Requena como Primeiro comissário, conforme 

descritas em seus documentos, articulavam as quatro dimensões do processo de 

demarcação: 1. a dimensão física fundamentada na experiência empírica do 

observador/demarcador; 2. a dimensão cartográfica, na qual os mapas produzidos 

tinham a dupla função de representar a realidade observada e servir como 

instrumento legitimador de posse; 3. a dimensão escrita, através da qual se 

registrava a realidade experimentada, construindo uma memória e legitimando 

ações de reconhecimento e tomadas de posse e 4. a dimensão diplomática, espaço 

em que ocorriam as negociações entre os comissários (no contexto da demarcação) 

ou entre os monarcas (nas decisões sobre os limites). Ao conjunto das ações 

desenvolvidas dentro dessas quatro dimensões, denominamos operação 

demarcatória. 

Ao constatar a desvantagem espanhola no processo de demarcação das 

fronteiras, Requena elaborou uma proposta para o desenvolvimento do Marañón, 

fundamentada no projeto missionário que havia pensado e implantado pelos jesuítas 

nas Missões de Maynas.  

A proposta de Requena partia do pressuposto de que as populações 

indígenas eram de fundamental importância no processo de ocupação das 

fronteiras, pois eram os índios que compunham a maioria da população no Marañón. 

Além disso, para que o índio servisse aos interesses coloniais espanhóis, era 

preciso que se transformasse em um cidadão espanhol, para isso serviriam as 

missões religiosas que, além de converterem o índio ao cristianismo, seriam as 

responsáveis pelo ensinamento dos costumes e valores europeus. 
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Resumidamente, a proposta de Requena para Maynas se fundamentava na 

implementação de quatro medidas: 1. a subordinação do governo temporal e 

espiritual de Maynas ao Vice-reino do Peru; 2. a criação do “Gobierno e 

Comandancia General de Maynas”, para promover a administração política e militar 

da região; 3. a criação do Bispado de Maynas, cujo bispo fixaria residência no 

pueblo de Xéveros e 4. o envio de bons missionários franciscanos do Colégio de 

Propaganda Fide de Santa Rosa de Ocopa.  

De acordo com Requena, regulamentação dessas mediadas promoveria a 

conversão dos índios, a defesa das fronteiras diante do avanço português, o 

comércio dos pueblos das missões de Maynas com as demais Províncias 

submetidas ao Vice-reino do Peru e ainda algum retorno financeiro às caixas 

espanholas.  

Defendemos que, de um modo geral a proposta elaborada por Requena em 

1799 reafirmava o projeto missionário como modelo único de ocupação dos 

territórios do Marañón, confirmando nossa ideia de que o território ocupado pelas 

Missões de Maynas sempre foi concebido como um espaço exclusivamente 

missionário. Defendemos também que esse projeto, inicialmente implantado pelos 

jesuítas e depois reafirmado por Requena, consolidou a presença espanhola no 

Marañón e foi usado como a principal política de ocupação das fronteiras de 

Maynas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



278 

 

 

 

Fontes manuscritas 

 

Legajos pesquisados por completo 

 

AGI, Contaduría, 1648 

AGI, Contratación, 5078, 5079, 5085, 5086, 5547, 5548, 5552 

AGI, Correos, 102A 

AGI, Estado, 52, 72, 73 

AGI, Indiferente, 1563A e B, 1564, 1565, 2979A e B, 3086 e 3087 

AGI, Lima, 639-641, 1011, 1018A e B, 1054, 1509, 1510, 1580, 1607 

AGI, MP-Buenos Aires, 7, 145, 189 

AGI, MP-Panama, 134, 141, 147, 198, 198B, 204, 204B, 205, 205B 

AGI, MP-Peru_Chile, 150, 175 

AGI, Quito, 126-128, 132-139, 182, 183, 189, 200, 217, 233, 239, 242, 244, 245, 

284-292, 303-324, 336-383, 400, 401, 573, 579, 583, 586, 587, 600 

AGI, Santa_Fe, 596, 663B, 975, 983, 1083B 

AGI, Ultramar, 816 

AHN, Estado, MPD. 95 

AHN, Estado, MPD. 96 

 

Documentos específicos citados na Tese 

 

Parecer do Presidente e Ouvidores da Audiência de Quito. 21 de janeiro de 1733. 

AGI, Quito, 158. 

 

ACUÑA, Cristóbal de, S.J. Memorial, 1641. AGI, Quito, 158. 

 

ALCEDO Y HERRERA, Dionisio de. Carta del Presidente de Quito, D. Dionisio de 

Alcedo y Herrera, atendendo a una consulta del Consejo, sobre haberse introducido 

el gobernador del Gran Pará en los terminos de Castilla, 28/05/1731. AGI, Quito, 

158. 



279 

 

 

 

_____________________________. Informe a cerca los derechos de la Corona de 

Castilla, y Missioneros Castellanos de la Compañia de Jesus sobre las Missiones, y 

Tierras desde las juntas de Napo hasta el Gran Pará, 23 de maio de 1731. AGI, 

Quito, 158. 

 

ALPHONSO DE CROY, Alejandro. 6 de junho de 1721. Contratacion, 5548, N.2, R. 

5 (3). 

 

BACA, Joseph. Testimonio do Padre Joseph Baca da Companhia de Jesus, 1 de 

agosto de 1765. AGI, Quito, 284. 

 

CALVO, Diego. Carta al Sr. Duque de la Alcudia. Xéveros, 8 de fevereiro de 1796. 

AGI, Estado, 52, N. 32. 

 

DIGUJA, José. Carta a José de Galvéz. Quito, 15 de outubro de 1777. AGI, Quito, 

400. 

 

ECHEVERRÍA, Manuel. Carta escrita em 15 de julho de 1770. AGI, Quito, 376. 

 

FREIRE, Alexandro de Souza. 6 de setembro de 1731. AGI, Quito, 158. 

 

FRITZ, Samuel S.J., Informe del Padre Samuel Frictz à cerca del rio Marañon, o 

Amazonas que hize, todo lo hize muy ajustadamente por que lo navegué hasta 

donde es navegable desde Borja à Pará, y desde Pará à Borja hasta el embarcadero 

de Jaen tomando todos los dias que hubo sol à medio dia su altura de donde se 

conoce su declinacion, y altura. Jéberos, 23 de março de 1721. AGI, Quito, 158. 

 

GIL Y LEMOS, Francisco. Carta a Antonio Valdés. Cartagena, 28 de fevereiro de 

1789. AGI, Santa Fé, 663B. 

 

JULIAN, Juan Bauptista S.J., 12 de janeiro de 1731. AGI, Quito, 158. 

_______________________, 3 de abril de 1731. AGI, Quito, 158.  



280 

 

 

 

_______________________, 8 de setembro de 1732. AGI, Quito, 158. 

 

MANCA, Angel Maria S.J. 13 de dezembro de 1740. AGI, Quito, 158. 

 

MAZORRA, Joseph. Escritura de Combenio hecha en el Yapura por los Señores 

Comisarios de S.S.M.M. Catolica y Fidelisima sobre reconocer los Rios de Apaporis 

y de los Engaños antes de proceder a la demarcacion. 26 de março de 1872. AGI, 

Santa Fé, 663B. 

_______________. Instrumento de las noticias aquiridas por los Indios Omaguaes 

del Rio de los Engaños, o Comiari. 19 de maio de 1782, AGI, Santa Fé, 663B. 

 

NIETO POLO, Thomas S.J. 30 de agosto de 1741. AGI, Quito, 158. 

 

REQUENA, Francisco. Descripcion, 22 de setembro de 1777. AGI, Quito, 400. 

__________________. Diario del viage hecho al Rio Yapura para su reconocimiento 

por las partidas de sus Magestades Catolica y Fidelisima destinadas para la 

demarcacion de los limites entre las dos Coronas, 1 de agosto de 1782. AGI, Santa 

Fé, 663B. 

__________________. Mapa de una parte del río Marañón que comprende la 

distancia entre San Francisco Xavier de Tabatinga, y la boca del río Yavari, situada 

en 4 grados y 17 ½ minutos de latitud meridional, y en la longitud de 71 grados y 53 

½ minutos al occidente del meridiano de París, con parte del mismo río y la situación 

del marco de límites que está colocado en la margen austral del Marañón a 4. 740 ½ 

varas del medio de la boca del propio Yavari al este de ella. AHN, Estado, MPD. 96.  

__________________. Plano que manifiesta la figura de los marcos construidos 

para colocar con sus respectivas inscripciones en la boca del río Javari y en la más 

occidental del Yapurá, límites de las dos coronas de España y Portugal, según el 

tratado de paz de 1777. AHN, Estado, MPD. 95. 

__________________. Carta n.29. Escrita por Francisco Requena a D. José de 

Gálvez em 13 de setembro de 1782. AGI, Santa Fé, 663B. 

__________________. Testimonio de los oficios pasados en el rio Yapurá por los 

Comisarios de sus Magestades Catolica y Fidelisima sobre las Poblaciones 



281 

 

 

 

fundadas en los terrenos, que por el Tratado de Limites, pertenecen a España, 24 de 

dezembro de 1782. AGI, Santa Fé, 663 B. 

__________________. Carta n.31. Escrita em Ega, em 25 de dezembro de 1782 e 

endereçada a D. José de Gálvez. AGI, Santa Fé, 663B. 

__________________. Carta a D. José de Gálvez. Ega, 1 de outubro de 1783. AGI, 

Santa Fé, 663B. 

__________________. Carta a D. José de Gálvez. Ega, 3 de janeiro de 1784. AGI, 

Santa Fé, 663B. 

__________________. Carta N. 55 a D. José de Gálvez. Ega, 4 de junho de 1784. 

AGI, Santa Fé, 663B. 

__________________. Carta a D. José de Gálvez. Ega, 6 de junho de 1787. AGI, 

Santa Fé, 663B. 

__________________. Carta a D. José de Gálvez. Ega, 12 de fevereiro de 1787. 

AGI, Santa Fé, 663B. 

__________________. Carta escrita em Ega, 1 de novembro de 1789. AGI, Santa 

Fé, 663B. 

__________________. Copia de la parte que corresponde al Expediente sobre 

arreglo temporal, y adelantamiento de las Misiones de Mainas sacada del Ynforme 

original que hizo Don Francisco Requena en 29 de Marzo de 1799. AGI, Lima, 1580. 

 

RIOFRIO y PERALTA, Diego de. Extracto de lo que resulta del expediente, que se 

vio en el Consejo a cerca de la Visita que hizo el D. D. Diego de Riofrio y Peralta 

(por encargo del Reverendo Obispo de Quito) de las Misiones que están en los Rios 

Napo, Marañon y el Putumayo al cargo de las Religiones de San Francisco y de la 

Compañia de Jesus. AGI, Quito, 158. 

 

SANA, Juan Bautista S.J., 26 de dezembro de 1707. AGI, Quito, 158. 

 

SANTISTEVAN, GASPAR de. Conferencia celebrada en la Villa de Ega en 16 dias 

del mes de Diziembre de 1782 entre los Señores Comisarios de sus Magestades 

Catolica y Fidma. sobre las operaciones progresivas de la Demarcación en los Ríos 



282 

 

 

 

Marañón, Yapura y Negro para España y Portugal. Ega, 16 de dezembro de 1782. 

AGI, Santa Fé, 663B. 

 

SOSAYA, Juan de. 16 de maio de 1708. AGI, Quito, 158. 

 

ZÁRATE, Andrés de S.J. Relacion de la Mission Apostolica que tiene a su cargo la 

Provincia de Quito de la Compañia de Jesus en el Gran Rio Marañon en que se 

refiere lo sucedido desde el año de 1725 hasta el año de 1735, 30 de outubro de 

1735. AGI, Quito, 158. 

_____________________. Instruccion que deberan observar los Padres Thomas 

Nieto Polo, y Joseph Maria Maugeri Priores electos en esta Provincia, de la 

Compañia de Jesus de Quito, para España, y Roma, en los negocios, que han de 

tratar en el Real Consejo de Indias, 30 de julho de 1735. AGI, Quito, 190. 

_____________________. 24 de janeiro de 1737. AGI, Quito, 158. 

_____________________. Informe que haze a S.M. el Padre Andres de Zarate de la 

Compañia de Jesus, 28 de agosto de 1739. AGI, Quito, 158. 

 

 

 

  



283 

 

 

 

Fontes impressas 

 

ACUÑA, Cristóbal de S.J. Novo Descobrimento do Grande Rio das Amazonas. 

Madri: Imprensa do Reino, 1641. Tradução de Helena Ferreira; revisão técnica de 

Moacyr Werneck de Castro; revisão de José Tedin Pinto. Rio de Janeiro: Agir, 1994. 

 

BÁKULA PATIÑO, Juan Miguel; ARRIETA ÁLVAREZ, Ada y PEREYRA 

PLASENCIA, Hugo. Real Cédula de 1802 - Reintegración de Maynas al Perú - 15 de 

Julio de 1808. Estudios Preliminares. Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Instituto Riva-Agüero, Publicaciones del Instituto Riva-Agüero nº.150, 1996. 

 

BARNUEVO, Rodrigo de, S.J. Relación apologética así del antiguo como el nuevo 

descubrimiento del río de las Amazonas (1643).  Coleção Monumenta Amazónica, 

série B-1: 109-135. Iquitos: CETA / IIAP, 1986. 

 

BERAÚN, Bartolomé. Carta del capitán (1686). Coleção Monumenta Amazónica, La 

Conquista Franciscana del Alto Ucayali, série B-5: 231-232. Iquitos: CETA / IIAP, 

1989. 

____________________ . Relación del capitán (1686). Coleção Monumenta 

Amazónica, La Conquista Franciscana del Alto Ucayali, série B-5: 233-237. Iquitos: 

CETA / IIAP, 1989. 

 

BIEDMA, Manuel, O.F.M. Relación al Virrey Marqués de la Palata (1682). Coleção 

Monumenta Amazónica, La Conquista Franciscana del Alto Ucayali, série B-5: 97-

154. Iquitos: CETA / IIAP, 1989. 

____________________ . Cartas al P. Félix de Como (1685-1687). Coleção 

Monumenta Amazónica, La Conquista Franciscana del Alto Ucayali, série B-5: 155-

169. Iquitos: CETA / IIAP, 1989. 

 

CHANTRE Y HERRERA, José, S.J. Historia de las Misiones de la Compañía de 

Jesús en el Marañón espanhol (1637 – 1767). Madrid: Imprenta de A. Avrial, 1901. 

 



284 

 

 

 

FIGUEROA, Francisco de, S.J. Informe de las Misiones en el Marañón, Gran Pará o 

Río de las Amazonas (1661). Coleção Monumenta Amazónica, série B-1: 143-309. 

Iquitos: CETA / IIAP, 1986. 

 

FUENTE, Francisco de la. Relación del capitán (1686). Coleção Monumenta 

Amazónica, La Conquista Franciscana del Alto Ucayali, série B-5: 239-241. Iquitos: 

CETA / IIAP, 1989. 

 

GUZMÁN Y SALAZAR, Francisco de Rojas. Declaración y diario del capitán (1691).  

Coleção Monumenta Amazónica, La Conquista Franciscana del Alto Ucayali, série 

B-5: 171-230. Iquitos: CETA / IIAP, 1989. 

 

HUERTA, Francisco de, O.F.M. Relación (1686). Coleção Monumenta Amazónica, 

La Conquista Franciscana del Alto Ucayali, série B-5: 243-255. Iquitos: CETA / IIAP, 

1989. 

 

JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio de. Disertación Histórico y Geográfica sobre el 

Meridiano de Demarcación. Reeditada como contribución del Instituto Histórico de 

Marina a las <<Jornadas Americanistas>> de Tordesilhas. Madrid, 1972. 

 

LUCERO, Lorenzo, S.J. Carta del 3 de Junio de 1681, escrita en el pueblo de 

Santiago de la Laguna. Coleção Monumenta Amazónica, série B-1: 320-324. Iquitos: 

CETA / IIAP, 1986. 

____________________ . Informe del viaje a los Jívaros del 23 de Agosto de 1683. 

Coleção Monumenta Amazónica, série B-1: 325-339. Iquitos: CETA / IIAP, 1986. 

 

MAGNIN, Juan, S.J. Breve Descripción de la Província de Quito, en la América 

meridional (1740). Coleção Monumenta Amazónica, série B-4: 463-492. Iquitos: 

CETA / IIAP, 1988. 

 

MARONI, Pablo, S.J. Noticias Auténticas del Famoso Rio Marañón (1738). Coleção 

Monumenta Amazónica, série B-4: 87-395. Iquitos: CETA / IIAP, 1988. 



285 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ, Manuel, S.J. El descubrimiento del Marañón. Edição de Angeles 

Duran. Madrid: Alianza Editorial, 1990. 

 

RUIZ, Hipólito. Relación Historica del Viage, que hizo a los Reynos del Perú y Chile 

el Botanico D. Hipólito Ruiz en el año de 1777 hasta el de 1788, en cuya época 

regresó a Madrid. Segunda Edición enmendada y completada de todo lo que le 

faltaba, según la copia definitiva, inédita, del manuscrito de D. Hipólito, hallada y 

copiada en el Departamento Botánico (Historia Natural) del Museo Británico por el 

Dr. Jaime Jaramillo-Arango. Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y 

Naturales de Madrid, 1952. 

 

SANTOS, Tomás, S.J. Informe del Viaje por el río Tigre, 1684. Coleção Monumenta 

Amazónica, série B-1: 341-355. Iquitos: CETA / IIAP, 1986. 

 

SOUSA, Octávio Tarquínio. Colecção de documentos brasileiros, vol, 19. Rio de 

Janeiro: José Olympio Editora, 1939. 

 

URIARTE, Manuel Joaquín, S.J. Diario de un Misionero de Mainas. Coleção 

Monumenta Amazónica, série B-2. Iquitos: CETA / IIAP, 1986. 

 

VELASCO, Juan de, S.J. Historia del Reino de Quito en la America Meridional. Série 

Ultimas Noticias. Quito: Empresa Editora El Comercio, 1946. 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

 

 

Bibliografia 

 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (1785-1985). La America Española en la Epoca de 

Carlos III. Organizado por: Ministério de Cultura – Dirección General de Bellas Artes 

y Archivos. Sevilla dez. 1986 – mar. 1986. 

 

AGNOLIN, Adone. Jesuítas e Selvagens: A negociação da fé no encontro 

catequético-ritual americano-tupi (séc. XVI – XVII). São Paulo: Humanitas, 2007. 

 

AGNOLIN, Adone; ZERON, Carlos Alberto de Moura Ribeiro; WISSENBACH, Maria 

Cristina Cortez e MELLO E SOUZA, Marina de. Contextos Missionários: Religião e 

Poder no Império Português. São Paulo: Editora Hucitec, FAPESP, 2011. 

 

ALMEIDA, Rita Heloísa de. O diretório dos índios: um projeto de "civilização" no 

Brasil do século XVIII. Brasília: Editora UnB, 1997. 

 

ALMEIDA MUÑOZ, Wilson. Revisión de las Noticias Secretas de Jorge Juan y 

Antonio de Ulloa. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamin Carrion”, 1988. 

 

ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de; SILVA, Gian Carlo de Melo; RIBEIRO, Marília 

de Azambuja. Cultura e Sociabilidade no Mundo Atlântico. Recife: Editora 

Universitária, 2012. 

 

ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de; SILVA, Gian Carlo de Melo; SILVA, Kalina 

Vanderlei e SOUZA, George Felix Cabral de. Políticas e Estratégias Administrativas 

no Mundo Atlântico. Recife: Editora Universitária, 2012. 

 

ALVAR EZQUERRA, Alfredo; HERRERO SÁNCHEZ, Manuel; MONTCHER, Fabien 

y PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles. La España de los Austrias. La actividad 

política. Madrid: Ediciones Akal, 2011. 

 



287 

 

 

 

AMOROSO, Marta Rosa. Corsários no caminho fluvial: os Mura do rio Madeira. In 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 297-310. 

 

ARENAS FRUTOS, Isabel. Impresiones de un obispo ante la emancipación 

americana. Hispana Sacra – Revista de Historia Eclesiastica. Separata del volumen 

XLIV (1992) núm. 90 – Departamento de Historia de la Iglesia. Centro de Estudios 

Historicos. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

 

BASTOS, Carlos Augusto de Castro. No Limiar dos Impérios: projetos, circulações e 

experiências na fronteira entre a Capitania do Rio Negro e a Província de Maynas 

(1780-1820). Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2013.  

 

BAYLE, Constantino S.J. Bibliografía sobre las Misiones de Mainas: Un misioneiro 

Misionólogo. Ediciones Jura: Madrid, 1949.  

______________________. Las Misiones, defensa de las fronteras. Mainas. 

Ediciones Jura: Madrid, 1949. 

 

BÁKULA PATIÑO, Juan Miguel; ARRIETA ÁLVAREZ, Ada y PEREYRA 

PLASENCIA, Hugo. Real Cédula de 1802 - Reintegración de Maynas al Perú - 15 de 

Julio de 1808. Estudios Preliminares. Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Instituto Riva-Agüero, Publicaciones del Instituto Riva-Agüero nº.150, 1996. 

 

BEERMAN, Eric. Francisco Requena: La Expedición de Límites (Amazonia, 1779 – 

1795). Madrid, Compañía Literaria, S.L. 1996. 

 

BECK VARELA, Laura; GUTIÉRREZ VEGA, Pablo y SPINOSA, Alberto (ed.). 

Crossing Legal Cultures. München: Martin Meidenbauer, 2009. 

 

BENNASSAR, Bartolome. La América Española y la América Portuguesa (siglos 

XVI-XVIII). Madrid: Akal Editor, 1980. 



288 

 

 

 

 

BERNAND, Carmen (comp.). Descubrimiento, conquista y colonización de América a 

quinientos años. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Fondo 

de Cultura Económica, 1998 (1ª. reimpressão). 

 

BORJA MEDINA, Francisco de S.J. Los Maynas después de la expulsión de los 

Jesuitas. In NEGRO, Sandra e MARZAL, Manuel M. S.J. (coord.). Un Reino en la 

Frontera: Las misiones jesuitas en la América colonial. Peru: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú e Ediciones Abya-Yala, 1999. 

 

BOXER, Charles R. A Igreja militante e a expansão ibérica: 1440 - 1770. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 

 

CAMPOS, Flávio de. História Ibérica: apogeu e declínio. Série Repensando a 

História. São Paulo: Contexto, 2ª. edição, 1997. 

 

CAPDEQUÍ, J.M. Ots. El Estado español en las Indias. México, D.F.: Fondo de 

Cultura Económica, 1993 (8ª. reimpressão). 

 

CARMAGNANI, Marcello; HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia e ROMANO, Ruggiero 

(coord.). Para una Historia de América I. Las estructuras. México, D.F.: El Colegio de 

México, Fideicomiso Historia de las Américas e Fondo de Cultura Económica, 1999. 

 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002. 

 

CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte. Operários de uma vinha estéril: os jesuítas e a 

conversão dos índios no Brasil 1580-1620. São Paulo: EDUSC, 2006. 

 

CÉZAR DE CARVALHO, Valéria Nely. Soberania e Confronto na Fronteira 

Amazônica (1850 – 1910). Separata del Tomo LII. núm. 2 del Anuario de Estudios 

Americanos. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1995. 



289 

 

 

 

 

CHAMORRO, Graciela; CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira; GONÇALVES, 

Carlos Barros (org.). Fronteiras e identidades. Encontros e Desencontros entre 

Povos Indígenas e Missões Religiosas. XIII Jornadas Internacionais sobre as 

Missões Jesuíticas. São Bernardo do Campo: Nhanduti Editora, 2011. 

 

CIPOLLETTI, María Susana. Remeros y Cazadores: La información etnográfica en 

los documentos de la comisión de límites al Amazonas (1779 – 1791). In JORNA, P., 

MALAVER, L., OOSTRA, M. Etnohistoria del Amazonas. 46º. Congreso de 

Americanistas, Amsterdan 1988. Colección 500 años, 36. Quito: Ediciones Abya-

Yala, 1991. 

________________________. La minuciosidad de la violencia y los mainas del 

Amazonas superior en un manuscrito del jesuitas Juan Magnin (1742). In SÁENZ, 

Sabine Dedenbach-Salazar; HOFFMAN, Carmen Arellano; KÖNIG, Eva y 

PRÜMERS, Heiko (eds.). 50 Años de Estudios Americanistas en la Universidad de 

Bonn, Separata n.30. Verlag Anton Saurwein, 1998.  

________________________. Fruto de la melancolía, restos del naufragio: el Alto 

Amazonas en los escritos de los jesuitas expulsos. In TIETZ, Manfred (ed.). Los 

jesuitas españoles expulsos: su imagen y su contribución al saber sobre el mundo 

hispánico en la Europa del siglo XVIII. Actas del coloquio internacional de Berlín (7 – 

10 de abril de 1999). Madrid: iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 2001. 

 

COELHO, Mauro Cezar. A construção de uma lei: O Diretório dos Índios. Revista do 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, a, v. 168, n. 437, p. 29-48, 

1839.  

___________________. Índios e Historiografia: os limites do problema – o caso do 

Diretório dos Índios. Ciências Humanas em Revista, v. 3, n. 1, p. 9-37, 2005. 

 

CORRAL, José del. El Madrid de los Bourbones. Colección Avapiés. Madrid: 

Ediciones La Librería, 2005. 

 



290 

 

 

 

CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1997. 

 

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

 

DEPETRIS, Carolina. La escritura de los viajes: del diario cartográfico a la literatura. 

Mérida: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. 

 

DIAS, Camila Loureiro. L’Amazonie avant Pombal. Politique, Économie, Territoire. 

These pour obtenir le grade de docteur en Histoire et Civilisations. Ecole de Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, 2014. 

__________________. Jesuit Maps and Political Discourse: The Amazon River of 

Father Samuel Fritz. The Americas, Volume 69, Number 1, July 2012, p. 95-116. 

 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. El Antiguo Regimen: Los Reyes Católicos y los 

Austrias. Madrid: Alianza Editorial, 1977. 

________________________. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: 

Alianza Editorial, 2005. 

 

DOWNES, Peter. Jesuitas en la Amazonía: experiencias de Brasil y Quito. In 

HERNÁNDEZ PALOMO, José Jesús y Moreno Jeria, Rodrigo (coord.). La Misión y 

los Jesuítas en la América Española, 1566 – 1767: Cambios y Permanencias. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, Sevilla, 2005. 

 

EGIDO, Teófanes (coord.). Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. 

Fundación Carolina. Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos. Madrid: 

Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2004. 

 



291 

 

 

 

EGIDO, Teófanes y PINEDO, Isidoro. Las causas “gravísimas” y secretas de la 

expulsión de los Jesuitas por Carlos III. Madrid: Fundación Universitaria Española, 

1994. 

 

EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno: 

encontros culturais, aventuras teóricas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

 

FAUSTO, Carlos. Inimigos fiéis: história, guerra e xamanismo na Amazônia. São 

Paulo: Edusp, 2001. 

 

FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada. El Destierro de los Jesuitas Castellanos 

(1767 – 1815). Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2004. 

Impresso em Salamanca. 

 

FERRO, Marc. História das Colonizações: das conquistas às independências, 

séculos XIII a XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; 4ª. reimpressão, 2006. 

 

GALÁN GARCIA, Augustín. El “oficio de Indias” de Sevilla y la organización 

económica y misional de la Compañía de Jesús (1566 – 1767). Sevilla, España: 

Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, Guadalquivir Ediciones, 1995 

 

GARCIA, Etelvina. Amazonas, notícias da história: período colonial. 2ª edição. 

Manaus: Norma, 2006.  

 

GARCIA, João Carlos (Coord.). A mais dilatada vista do mundo: inventário da 

colecção cartográfica da Casa de Ínsua. Lisboa: Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2002. 

 

GERAIGES DE LEMOS, Amalia Inés, SILVEIRA, María Laura e ARROYO, Mónica 

(comp.). Questões territoriais na América Latina. Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericanos de Ciencias Sociales – CLACSO; São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2006. 



292 

 

 

 

 

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique. Misión en Roma. Floridablanca y la Extinción de los 

Jesuitas. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2008. 

______________________ (ed.). Aspectos de la Política Religiosa en el Siglo XVIII: 

Estudios en Homenaje a Isidoro Pinedo Iparraguirre S.J. Alicante: Publicaciones de 

la Universidad de Alicante, 2010. 

 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro 

perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

 

GIUCCI, Guillermo. Viajantes do Maravilhoso: o Novo Mundo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992. 

 

GOLOB, Ann. The Upper Amazon in Historical Perspective. PHD, Universidade de 

Nova Iorque, 1982. 

 

GONZÁLEZ DURO, Enrique. Fernando VII, El Rey Felón. Madrid: Obreron, 2006. 

 

HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

HERNÁNDEZ PALOMO, José Jesús y Moreno Jeria, Rodrigo (coord.). La Misión y 

los Jesuítas en la América Española, 1566 – 1767: Cambios y Permanencias. 

Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos, 2005. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no 

descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000. 

____________________________. Raízes do Brasil. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1995; 26ª. edição, 33ª. reimpressão, 2010. 

 

LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre. História: novos problemas. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1988. 



293 

 

 

 

 

LIVI BACCI, Massimo. El Dorado en el Pantano: oro, esclavos y almas entre los 

Andes y la Amazonia. Colección Ambos Mundos. Madrid: Marcial Pons Historia, 

2012. 

 

LÓPEZ-CORDÓN, Maria Victoria; PÉREZ SAMPER, Maria Ángeles; MARTÍNEZ DE 

SAS, Maria Teresa. La Casa de Borbón. Vol. 1 (1700-1808). Madrid: Alianza 

Editorial, 2000. 

 

KRATZ, Guillermo S.J. El Tratado Hispano-portugues de limites de 1750 y sus 

consecuencias. Roma: Bibliotheca Institutum Historicum S.J, 1954. 

 

MALDAVSKY, Aliocha. Vocaciones inciertas. Misión y misioneros en la provincia 

jesuita del Perú en los siglos XVI y XVII. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Sevilla. Instituto Francés de Estudios Andinos. Universidad Antonio Ruiz 

de Montoya, Lima. 2012. 

 

MARTÍN ACOSTA, María Emelina. Las misiones del Marañón en la obra de Jorge 

Juan y Antonio de Ulloa. Congreso Internacional de Historia. V Centenário del 

Tratado de Tordesilhas, Valladolid, 1995. 

 

MARTIN RUBIO, Maria del Carmen. Historia de Maynas, un paraiso perdido en el 

Amazonas (Descripciones de Francisco Requena). Madrid: Ediciones Atlas, 1991. 

 

MARTINS, Maria Cristina Bohn. Sobre “agir muy poco á poco hasta tenellos 

ganados”: as Instruções do Padre Diego de Torres Bollo para a missão entre os 

guaranis. In ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de; SILVA, Gian Carlo de Melo; 

RIBEIRO, Marília de Azambuja. Cultura e Sociabilidade no Mundo Atlântico. Recife: 

Editora Universitária, 2012. 

 

MELIÀ LLITERAS, Bartomeu. Mision por reduccion. Suplemento antropologico. 

Asunción, v.6, n.1, jun/1991. 



294 

 

 

 

________________________. El Guaraní Conquistado y Reducido: ensayos de 

etnohistoria. Asunción: Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad 

Católica, 1993. 

 

MORAES, Antonio Carlos Robert. A Afirmação da Territorialidade Estatal no Brasil: 

Uma Introdução. In GERAIGES DE LEMOS, Amalia Inés, SILVEIRA, María Laura e 

ARROYO, Mónica (comp.). Questões territoriais na América Latina. Buenos Aires: 

Consejo Latinoamericanos de Ciencias Sociales – CLACSO; São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2006. 

_____________________________. Território na geografia de Milton Santos. São 

Paulo: Annablume, 2013. 

 

NAVARRA ORDOÑO, Andreu. El Anticlericalismo ¿Una Singularidad de la Cultura 

Española? Madrid: Ediciones Cátedra, 2013. 

 

NAVARRO GARCÍA, Luis. Hispanoamérica en el siglo XVIII. Sevilla: Secretariado de 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012. 

 

NEGRO, Sandra e MARZAL, Manuel M. S.J. (coord.). Un Reino en la Frontera: Las 

misiones jesuitas en la América colonial. Peru: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú e Ediciones Abya-Yala, 1999. 

 

NAVARRO GARCÍA, Luis. Hispanoamérica en el siglo XVIII. Sevilha: Secretariado 

de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (4ª. edição), 2012. 

 

ORTAS DURAND, Esther. La España de los viajeros (1755-1846): imágenes reales, 

literaturizadas, soñadas... In ROMERO TOBAR, Leonardo e ALMARCEGUI 

ELDUAYEN, Patricia (coord.). Los libros de viaje: realidad vivida y género literario. 

Madrid: Akal Edicciones, 2005. 

 

PARDO Y BARREDA, José. Alegato del Perú en el Arbitraje sobre sus Límites con el 

Ecuador. Presentado á S.M. el árbitro La Reina Regente de España por D. José 



295 

 

 

 

Pardo y Barreda Encargado de Negocios del Perú. Madrid. Imprenta de los Hijos de 

M.G. Hernández, 1905. 

 

PÉCORA, Alcir. Máquina de Gêneros. São Paulo: Edusp, 2001. 

 

PELAYO LÓPEZ, Francisco (ed.). Pehr Löfling y la Expedición al Orinoco (1754-

1761). Colección Encuentros. Madrid: CSIC, Real Jardín Botánico e Quinto 

Centenario, out. – nov. 1990. 

 

PINTO COELHO, Pedro Motta. Fronteiras na Amazônia: um espaço integrado. 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 1992. 

 

POMPA, Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil 

Colonial. São Paulo: EDUSC, 2003. 

 

PORRAS, Maria Elena. Gobernacion y Obispado de Mainas (siglos XVII y XVIII). 

Quito: Abya Yala e Taller de Estudios Historicos (TEHIS), 1987. 

 

QUARLERI, Lía. Rebelión y guerra en las fronteras del Plata: guaraníes, jesuitas e 

imperios coloniales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009. 

 

RAMINELLI, Ronald. Imagens da Colonização: a representação do índio de 

Caminha à Vieira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

 

RAMOS PEREZ, Demetrio. El Tratado de Límites de 1750 y la Expedición de 

Iturriaga al Orinoco. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 

Instituto Juan Sebastian Elcano, 1946. 

 

REYES FLORES, Alexandro. Hacendados y Comerciantes. Piura – Chachapoyas – 

Mayobamba – Lamas – Maynas (1770 – 1820). Lima: Juan Brito Editor, 1999. 

 



296 

 

 

 

ROJO GARCÍA, Maria Loreto, La línea Requena: fijación científica de la frontera 

brasileña con Venezuela, Nueva Granada y Perú (1777-1804). In SOLANO, 

Francisco de y BERNABEU, Salvador (orgs.) Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la 

frontera. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de 

Estudios Históricos, 1991, p. 217-246. 

 

RUIZ, Rafael. La politica legislativa con relación a los indígenas en la región sur del 

Brasil durante la Unión de las coronas. Revista de Indias, Madrid, v. 62, n. 224, p. 

17-40, 2002. 

 

RUIZ GUADALAJARA, Confines y vecindades de la cristandad hispánica en América 

durante el periodo de la Monarquías Ibéricas. In RUIZ IBAÑÉZ, Ruiz Ibáñez (coord.). 

Las vecindades de las Monarquías Ibéricas. Madrid: FCE, 2013. 

 

RUIZ IBAÑÉZ, Ruiz Ibáñez (coord.). Las vecindades de las Monarquías Ibéricas. 

Madrid: FCE, 2013. 

 

SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco. El Absolutismo y las Luces en el Reinado de Carlos 

III. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2002. 

 

SANTOS, Roberta Fernandes dos. A expressão da vontade: relações interétnicas e 

rebelião indígena nas Missões de Maynas (1685-1698). Dissertação de Mestrado 

defendida no Departamento de Pós-Graduação em História da PUC-SP em 2009, 

sob orientação do Prof. Dr. Fernando Torres Londoño. 

 

SOMMER, Barbara Ann. Negotiated Settlements: native amazonians and portuguese 

policy in Pará, Brazil, 1758-1798. Dissertation submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (History). The University of 

New Mexico. Albuquerque, New Mexico. July, 2000. 

 



297 

 

 

 

SOUZA, Márcio. Breve história da Amazônia: a incrível história de uma região 

ameaçada contada com o apaixonado conhecimento de causa de um nativo. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Agir, 2001. 

 

SOUZA. Rosemeire Oliveira. Omágua: invenção e trajetória de uma categoria étnica 

colonial no Alto Amazonas (séculos XVI-XVIII). Tese de Doutorado defendida no 

Departamento de Pós-Graduação em História da PUC-SP, São Paulo, 2014. 

 

TAYLOR, Anne-Christine. Génesis de un Arcaísmo: La Amazónia y su Antropología. 

In BERNAND, Carmen (comp.). Descubrimiento, conquista y colonización de 

América a quinientos años. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes e Fondo de Cultura Económica, 1998 (1ª. reimpressão). 

 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América – a questão do outro. Tradução: 

Beatriz Perrone Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

 

TORRES LONDOÑO, Fernando. Escrevendo cartas. Jesuítas, escrita e missão no 

século XVI. In Tempos do Sagrado. Revista Brasileira de História. São Paulo, 2002. 

__________________________. Trabalho indígena na dinâmica de controle das 

reduções de Maynas no Marañón do século XVII. Revista História, São Paulo, v. 25, 

n. 1, p. 15-43, 2006. 

__________________________. Contato, guerra e negociação: redução e 

cristianização de Maynas e Jeberos pelos jesuítas na Amazônia no século XVII. 

Revista História da Unisinos, 11(2), p. 192-202, maio-agosto/2007. 

__________________________. A cristianização nos confins. Missionários, 

soldados, índios amigos e índios a converter. Atores e papéis nas crônicas de 

Maynas. In AGNOLIN, Adone; ZERON, Carlos Alberto de Moura Ribeiro; 

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez e MELLO E SOUZA, Marina de. Contextos 

Missionários: Religião e Poder no Império Português. São Paulo: Editora Hucitec, 

FAPESP, 2011. 

_________________________. Duas missões, dois contextos, uma região, uma 

Ordem. In CHAMORRO, Graciela; CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira; 



298 

 

 

 

GONÇALVES, Carlos Barros (org.). Fronteiras e identidades. Encontros e 

Desencontros entre Povos Indígenas e Missões Religiosas. XIII Jornadas 

Internacionais sobre as Missões Jesuíticas. São Bernardo do Campo: Nhanduti 

Editora, 2011, p. 111-128. 

 

TORRES, Simei Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: demarcando 

fronteiras coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de Doutorado 

defendida no Departamento de Pós-Graduação em História da PUC-SP, São Paulo, 

2011. 

 

VALDEÓN, Julio; PÉREZ, Joseph y JULIÁ, Santos. Historia de España. Madrid: 

Espasa Libros, 2011. 

 

VILAÇA, Aparecida. Quem somos nós: os Wari’ encontram os brancos. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 

 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da Alma Selvagem – e outros 

ensaios de antropologia. São Paulo: Cosak Naif, 2002. 

 

WRIGHT, Robin M. (org.). Transformando os deuses: os múltiplos sentidos da 

conversão entre os povos indígenas no Brasil. São Paulo: FAPESP/UNICAMP, 

1999. 

 

ZERON, Carlos Alberto de Moura Ribeiro. Linha de Fé: A Companhia de Jesus e a 

Escravidão no Processo de Formação da Sociedade Colonial (Brasil, Séculos XVI e 

XVII). São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2011. 

_________________________________. A Ocidente do Ocidente: linhas e 

perspectivas em confronto. Revista de História da USP nº. 170, p. 77-106, jan-jun/ 

2014. 

 



299 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 

 

 

 

TRATADO DE MADRID 

13 de janeiro de 1750366 

 

Tratado de limites das conquistas entre os muito altos e poderosos senhores D. 

João V, Rei de Portugal, e D. Fernando VI, Rei de Espanha, assinado em 13 de 

janeiro de 1750, em Madrid, e ratificado em Lisboa a 26 do dito mês, e em Madrid a 

8 de fevereiro do mesmo ano. 

 

EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE – Os sereníssimos reis de Portugal e 

Espanha, desejando eficazmente consolidar e estreitar a sincera e cordial amizade, 

que entre si professam, consideraram que o meio mais conducente para conseguir 

tão saudável intento é tirar todos os pretextos, e alhanar os embargos, que possam 

adiante alterá-la, e particularmente os que se podem oferecer com o motivo dos 

limites das duas coroas na América, cujas conquistas se têm adiantado com 

incerteza e dúvida, por se não haverem averiguado até agora os verdadeiros limites 

daqueles domínios, ou a paragem donde se há de imaginar a linha divisória, que 

havia de ser o princípio inalterável da demarcação de cada coroa. E considerando 

as dificuldades invencíveis, que se ofereciam se houvesse de assinalar-se esta linha  

com o conhecimento prático que se requer, resolveram examinar as razões e 

dúvidas, que se oferecessem por ambas as partes, e à vista delas concluir o ajuste 

com recíproca satisfação e conveniência. 

Por parte da Coroa de Portugal se alegava que, havendo de contar-se os 180 

graus da sua demarcação desde a linha para o oriente, ficando para Espanha os 

outros180 graus para o ocidente; e devendo cada uma das nações fazer os seus 

descobrimentos e colônias nos 180 graus da sua demarcação; contudo, se acha, 

conforme as observações mais exatas e modernas dos astrônomos e geógrafos, 

que começando a contar os graus para o ocidente da dita linha, se estende o 

domínio espanhol na extremidade asiática do mar do Sul, muitos mais graus, que os 

180 da sua demarcação; e por consegüinte tem ocupado muito maior espaço, do 

que pode importar qualquer excesso, que se atribua aos portugueses, no que talvez 
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terão ocupado na América meridional ao ocidente da mesma linha, e princípio da 

demarcação espanhola. 

Também se alegava que, pela escritura de venda com pacto de 

retrovendendo, outorgada pelos procuradores das duas coroas em Saragoça a 22 

de abril de 1529, vendeu a coroa de Espanha a Portugal tudo o que por qualquer via 

ou direito lhe pertencesse ao ocidente de outra linha meridiana, imaginada pelas 

ilhas das Velas, situadas no mar do Sul a 17 graus de distância de Maluco; com 

declaração, que se Espanha consentisse, e não impedisse aos seus vassalos a 

navegação da dita linha para o ocidente, ficaria logo extinto e resoluto o pacto de 

retrovendendo; e que quando alguns vassalos de Espanha, por ignorância ou por 

necessidade, entrassem dentro dela, e descobrissem algumas ilhas, ou terras, 

pertenceria a Portugal o que nesta forma descobrissem. Que sem embargo desta 

convenção, foram depois os espanhóis a descobrir as Filipinas, e com efeito se 

estabeleceram nelas pouco antes da união das duas coroas, que se fez no ano de 

1580, por cuja causa cessaram as disputas que esta infração suscitou entre as duas 

nações; porém tendo-se depois dividido, resultou das condições da escritura de 

Saragoça um novo título, para que Portugal pretendesse a restituição, ou o 

equivalente de tudo o que ocuparam os espanhóis ao ocidente da dita linha, contra o 

capitulado na referida escritura. 

Quanto ao território da margem setentrional do rio da Prata, alegava que, com 

o motivo da fundação da Colônia do Sacramento, excitou-se uma disputa entre as 

duas coroas, sobre limites; a saber, se as terras, em que se fundou aquela praça, 

estavam ao oriente ou ao ocidente da linha divisória, determinada em Tordesilhas; e 

enquanto se decidia esta questão, se concluiu provisionalmente um tratado em 

Lisboa a 7 de maio de 1681, no qual se concordou que a referida praça ficasse em 

poder dos portugueses; e que nas terras disputadas tivessem o uso e 

aproveitamento comum com os espanhóis. Que pelo artigo VI, da paz, celebrada em 

Utrecht entre as duas coroas em 6 de fevereiro de 1715, cedeu S. M. C. toda a ação, 

e direito, que podia ter ao território e colônia, dando por abolido em virtude desta 

cessão o dito Tratado Provisional. Que devendo, em vigor da mesma cessão, 

entregar-se à Coroa de Portugal todo o território da disputa, pretendeu o governador 

de Buenos Aires satisfazer unicamente com a entrega da praça, dizendo que pelo 
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território só entendia o que alcançasse o tiro de canhão dela, reservando para a 

Coroa de Espanha todas as demais terras da questão, nas quais se fundaram 

depois a praça de Montevidéu e outros estabelecimentos: que esta inteligência do 

governador de Buenos Aires foi manifestamente oposta ao que se tinha ajustado, 

sendo evidente que por meio de uma cessão não devia ficar a Coroa de Espanha de 

melhor condição do que antes estava, no mesmo que cedia; e tendo ficado pelo 

Tratado Provisional ambas as nações com a posse, e assistência comum naquelas 

campanhas, não há interpretação mais violenta do que o supor que por meio da 

cessão de S. M. C. ficavam pertencendo privativamente à sua Coroa. 

Que tocando aquele território a Portugal por título diverso da linha divisória, 

determinada em Tordesilhas (isto é, pela transação feita no Tratado de Utrecht, em 

que S. M. C. cedeu direito, que lhe competia pela demarcação antiga), devia aquele 

território independentemente das questões daquela linha ceder-se inteiramente a 

Portugal com tudo o que nele se houvesse novamente fabricado, como feito em solo 

alheio. Finalmente, que suposto pelo artigo VII do dito Tratado de Utrecht, se 

reservou S. M. C. a liberdade de propor um equivalente à satisfação de S. M. F. pelo 

dito território e colônia; contudo, como há muitos anos passou o prazo assinalado 

para oferecê-lo, tem cessado todo o pretexto, e motivo, ainda aparente, para dilatar 

a entrega do mesmo território. 

Por parte da Coroa de Espanha se alegava que, havendo de imaginar-se a 

linha de norte a sul a 370 léguas ao poente das ilhas de Cabo Verde, conforme o 

tratado concluído em Tordesilhas a 7 de junho de 1494, todo o terreno que houvesse 

nas 370 léguas desde as referidas ilhas até o lugar, aonde se havia de assinalar a 

linha, pertenceria a Portugal, e nada mais por esta parte; porque desde ela para o 

ocidente se hão de contar os 180 graus da demarcação de Espanha: e ainda que, 

por não estar declarado de qual das ilhas de Cabo Verde se hão de começar a  

contar as 370 léguas, se ofereça dúvida, e haja interesse notável, por estarem todas 

ela situadas a leste-oeste com a diferença de quatro graus e meio; também é certo 

que, ainda cedendo Espanha, e consentindo que se comece a contar desde a mais 

ocidental, que chamam de Santo Antão, apenas poderão chegar as 370 léguas à 

cidade do Pará, e mais colônias, ou capitanias portuguesas, fundadas antigamente 

nas costas do Brasil; e como a Coroa de Portugal tem ocupado as duas margens do 
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rio das Amazonas, ou Marañon, subindo até a boca do rio Javari, que entra nele pela 

margem austral, resulta claramente ter-se introduzido na demarcação de Espanha 

tudo quanto dista a referida cidade da boca daquele rio, sucedendo o mesmo pelo 

interior do Brasil com internação, que fez esta Coroa até o Cuiabá e Mato Grosso. 

Pelo que toca à Colônia do Sacramento, alegava que, conforme os mapas 

mais exatos, não chega com muita diferença à boca do rio da Prata a paragem, 

onde se deveria imaginar a linha; e conseqüentemente a referida colônia com todo o 

seu território cai ao poente dela, e na demarcação de Espanha; sem que obste o 

novo direito, com que a retém a Coroa de Portugal em virtude do Tratado de Utrecht; 

porquanto nele se estipulou a restituição por um equivalente; e ainda que a Corte de 

Espanha o ofereceu dentro do termo prescrito no artigo VII, não o admitiu a de 

Portugal; por cujo fato ficou prorrogado o termo, sendo como foi proporcionado e 

equivalente; e o não tê-lo admitido foi mais por culpa de Portugal que de Espanha. 

Vistas e examinadas estas razões pelos dois sereníssimos monarcas, com as 

réplicas que se fizeram de uma e outra parte, procedendo com aquela boa fé e 

sinceridade que é própria de príncipes tão justos, tão amigos e parentes desejando 

manter os seus vassalos em paz e sossego, e reconhecendo as dificuldades e 

dúvidas, que em todo o tempo fariam embaraçada esta contenda, se se houvesse 

de julgar pelo meio da demarcação, acordada em Tordesilhas, assim porque se não 

declarou de qual das ilhas de Cabo Verde se havia de começar a conta das 370 

léguas, como pela dificuldade de assinalar nas costas da América meridional os dois 

pontos ao sul, e ao norte, donde havia de principiar a linha, como também pela 

impossibilidade moral de estabelecer com certeza pelo meio da mesma América 

uma linha meridiana; e finalmente por outros muitos embaraços, quase invencíveis, 

que se ofereciam para conservar sem controvérsia, nem excesso, uma demarcação 

regulada por linhas meridianas; e considerando, ao mesmo tempo, que os referidos 

embaraços talvez foram pelo passado a ocasião principal dos excessos, que uma e 

outra parte se alegam, e das muitas desordens que perturbaram a quitação dos seus 

domínios; resolveram pôr termo às disputas passadas e futuras, e esquecer-se, e 

não usar de todas as ações e direitos que possam pertencer-lhes em virtude dos 

referidos Tratados de Tordesilhas, Lisboa, Utrecht e da Escritura de Saragoça, ou de 

outros quaisquer fundamentos que possam influir na divisão dos seus domínios por 
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linha meridiana; e querem que ao diante não se trate mais dela, reduzindo os limites 

das duas monarquias aos que se assinalaram no presente tratado; sendo o seu 

ânimo que nele se atenda com cuidado a dois fins: o primeiro e principal é que se 

assinalem os limites dos dois domínios, tomando por balizas as paragens mais 

conhecidas, para que em nenhum tempo se confundam, nem dêem ocasião a 

disputas, como são a origem e curso dos rios, e os montes mais notáveis; o 

segundo, que cada parte há de ficar com o que atualmente possui; à exceção das 

mútuas cessões, que em seu lugar se dirão; as quais se farão por conveniência 

comum, e para que os confins fiquem, quanto for possível, menos sujeitos a 

controvérsias.  

Para concluir este ajuste, e assinalar os limites, deram os dois sereníssimos 

reis aos seus ministros, de uma e outra parte, os plenos poderes necessários que se 

inseriram no fim deste tratado: a saber Sua Majestade Fidelíssima a Sua Excelência 

o Senhor Tomás Silva Teles, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, do Conselho de S. 

M. F., e do de Guerra, mestre de campo general dos Exércitos de S. M. F. e seu 

embaixador extraordinário na Corte de Madrid; e Sua Majestade Católica a Sua 

Excelência ao Senhor D. José Carvajal y Lancaster, gentil-homem de Câmara de S. 

M. C. com exercício, ministro de Estado, e decano desde Conselho, governador do 

Supremo de Índias, presidente da Junta de Comércio e Moeda e superintendente 

geral das Postas e Estafetas de dentro e fora de Espanha; os quais depois de 

conferirem, e tratarem a matéria com a devida circunspecção e exame, e bem 

instruídos da intenção dos dois sereníssimos reis seus amos e seguindo as suas 

ordens, concordaram no que se contém dos seguintes artigos: 

 

ARTIGO I 

O presente tratado será o único fundamento e regra que ao diante se deverá 

seguir para a divisão e limites dos dois domínios em toda a América e na Ásia; e em 

virtude disto ficará abolido qualquer direito e ação, que possam alegar as duas 

coroas por motivo da bula do papa Alexandre VI, de feliz memória, e dos Tratados 

de Tordesilhas, de Lisboa e Utrecht, da escritura de venda outorgada em Saragoça 

e de outros quaisquer tratados, convenções e promessas; o que tudo, enquanto trata 

da linha da demarcação, será de nenhum valor e efeito, como se não houvera sido 
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determinado ficando em tudo o mais na sua força e vigor; e para o futuro não se 

tratará mais da dita linha, nem se poderá usar deste meio para a decisão de 

qualquer dificuldade que ocorra sobre limites, senão unicamente da fronteira, que se 

prescreve nos presentes artigos, como regra invariável, e muito menos sujeita a 

controvérsias. 

 

ARTIGO II 

As ilhas Filipinas e as adjacentes, que possui a Coroa de Espanha, lhe 

pertencem, para sempre, sem embargo de qualquer pertença que possa alegar por 

parte da Coroa de Portugal, com o motivo do que se determinou no dito Tratado de 

Tordesilhas, e sem embargo das condições contidas na escritura celebrada em 

Saragoça a 22 de abril de 1529; e sem que a Coroa de Portugal possa repetir cousa 

alguma do preço que pagou pela venda celebrada na dita escritura, a cujo efeito S. 

M. F., em seu nome, e de seus herdeiros, e sucessores, faz a mais ampla e formal 

renunciação de qualquer direito, que possa ter pelos princípios expressados ou por 

qualquer outro fundamento, às referidas ilhas e à restituição da quantia que se 

pagou em virtude da dita escritura. 

 

ARTIGO III 

Na mesma forma, pertencerá à Coroa de Portugal tudo o que tem ocupado 

pelo rio das Amazonas, ou Marañon, acima e o terreno de ambas deste rio até as 

paragens que abaixo se dirão; como também tudo o que tem ocupado no distrito de 

Mato Grosso, e dele para parte do oriente, e Brasil, sem embargo de qualquer 

pretensão que possa alegar, por parte da Coroa de Espanha, com o motivo do que 

se determinou no referido Tratado de Tordesilhas; a cujo efeito S. M. C., em seu 

nome, e de seus herdeiros e sucessores, desiste e renuncia formalmente a qualquer 

direito e ação que, em virtude do dito tratado, ou por outro qualquer título, possa ter 

aos referidos territórios. 

 

ARTIGO IV 

Os confins do domínio das duas Monarquias, principiarão na barra, que forma 

na costa do mar o regato, que sai ao pé do monte de Castilhos Grande, de cuja 
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fralda continuará a fronteira, buscando em linha reta o mais alto, ou cumes dos 

montes, cujas vertentes descem por uma parte para a costa, que corre ao norte do 

dito regato, ou para a lagoa Mirim, ou Del Meni; e pela outra para a costa, que corre 

do dito ao sul, ou para o rio da Prata; de sorte que os cumes dos montes sirvam de 

raia do domínio das duas coroas; e assim continuará a fronteira até encontrar a 

origem principal do rio Ibicuí, prosseguindo pelo álveo deste rio abaixo, até onde 

desemboca na margem oriental do Uruguai, ficando de Portugal todas as vertentes, 

que baixam à dita lagoa, ou ao rio Grande de S. Pedro; e de Espanha, as que 

baixam aos rios que vão unir-se com o da Prata. 

 

ARTIGO V 

Subirá desde a boca do Ibicuí pelo álveo do Uruguai, até encontrar o do rio Peipiri ou 

Pequiri, que deságua na margem ocidental do Uruguai; e continuará pelo álveo do 

Peripi acima, até sua origem principal, desde a qual prosseguirá pelo mais alto do 

terreno até a cabeceira principal do rio mais vizinho, que desemboque no rio Grande 

de Curitiba, por outro nome chamado Iguaçu. Pelo álveo do dito rio mais vizinho da 

origem do Pepiri, e depois pelo do Iguaçu, ou rio Grande de Curitiba, continuará a 

raia até onde o mesmo Iguaçu desemboca na margem oriental do Paraná; e desde 

esta boca prosseguirá pelo álveo do Paraná acima; até onde se lhe ajunta o rio 

Igurei pela sua margem ocidental. 

 

ARTIGO VI 

Desde a boca do Igurei continuará pelo álveo acima até encontrar a sua 

origem principal; e dali buscará em linha reta pelo mais alto do terreno a cabeceira 

principal do rio mais vizinho, que deságua no Paraguai pela sua margem oriental, 

que talvez será o que se chamam de Corrientes, e baixará pelo álveo deste rio até a 

sua entrada no Paraguai, desde a qual boca subirá pelo canal principal, que deixará 

o Paraguai em tempo seco; e pelo seu álveo até encontrar os pântanos, que forma 

este rio, chamados a lagoa dos Xarais, e atravessando esta lagoa até a boca do rio 

Jauru. 
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ARTIGO VII 

Desde a boca do Jauru pela parte ocidental prosseguirá a fronteira em linha 

reta até a margem austral do rio Guaporé defronte da boca do rio Sararé, que entra 

no dito Guaporé pela sua margem setentrional; com declaração que se os 

comissários, que se hão de despachar para o regulamento dos confins nesta parte 

na face do país, acharem entre os rios Jauru e Guaporé outros rios, ou balizas 

naturais, por onde mais comodamente, e com maior certeza se possa assinalar a 

raia naquela paragem, salvando sempre a navegação do Jauru, que deve ser 

privativa dos portugueses, e o caminho, que eles costumam fazer do Cuiabá para o 

Mato Grosso; os dois altos contraentes consentem, e aprovam, que assim se 

estabeleça, sem atender a alguma porção mais ou menos no terreno, que possa 

ficar a uma ou a  outra parte. Desde o lugar, que na margem austral do Guaporé for 

assinalado para termo da raia, como fica explicado, baixará a fronteira por todo o 

curso do rio Guaporé até mais baixo da sua união com o rio Mamoré, que nasce na 

província de Santa Cruz de La Sierra, atravessa a missão dos Moxos, e formam 

juntos o rio chamado da Madeira, que entra no das Amazonas ou Marañon, pela sua 

margem austral. 

 

ARTIGO VIII 

Baixará pelo álveo destes dois rios, já unidos, até a paragem situada em igual 

distância do dito rio das Amazonas, ou Marañon, e da boca do dito Mamoré; e desde 

aquela paragem continuará por uma linha leste-oeste até encontrar com a margem 

oriental do Javari que entra no rio das Amazonas pela sua margem austral; e 

baixando pelo álveo do Javari até onde desemboca no rio das Amazonas ou 

Marañon, prosseguirá por este rio abaixo até boca mais ocidental do Japurá, que 

deságua nele pela margem setentrional.  

 

ARTIGO IX 

Continuará a fronteira pelo meio do rio Japurá, e pelos mais rios que a ele se 

ajuntam, e que mais se chegarem ao rumo do norte, até encontrar o alto da 

Cordilheira de Montes, que mediam entre o Orinoco e o das Amazonas ou Marañon; 

e prosseguirá pelo cume destes montes para o oriente até onde se estender o 
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domínio de uma e outra monarquia. As pessoas nomeadas por ambas as coroas 

para estabelecer os limites, conforme é prevenido no presente artigo, terão particular 

cuidado de assinalar a fronteira nesta parte, subindo pelo álveo da boca mais 

ocidental do Japurá: de sorte que se deixem cobertos os estabelecimentos, que 

atualmente tiveram os portugueses nas margens deste rio e do Negro, como 

também a comunicação ou canal, de que se servem entre estes dois rios: e que se 

não dê lugar a que os espanhóis, com o pretexto ou interpretação alguma, possam 

introduzir-se neles, nem na dita comunicação; nem os portugueses subir para o rio 

Orinoco, nem estender-se para as províncias povoadas por Espanha, nem para os 

despovoados, que lhe hão de pertencer, conforme os presentes artigos; para o qual 

efeito assinalaram os limites pelas lagoas e rios, endireitando a linha da raia, quanto 

puder ser, para a parte do norte, sem reparar no pouco mais ou menos no terreno, 

que fique a uma ou a outra Coroa, com tanto que se logrem os fins expressados. 

 

ARTIGO X 

Todas as ilhas, que se acharem em qualquer dos rios, por onde há de passar 

a raia, conforme o prevenido nos artigos antecedentes, pertencerão ao domínio a 

que estiverem mais próximas em tempo seco. 

 

ARTIGO XI 

Ao mesmo tempo que os comissários nomeados por ambas as coroas forem 

assinalando os limites em toda a fronteira, farão as observações necessárias para 

formar um mapa individual de toda ela; do qual se tirarão as cópias, que parecerem 

necessárias, firmadas por todos, que se guardarão pelas duas cortes para o caso 

que ao diante se ofereça alguma disputa, pelo motivo de qualquer infração; em cujo 

caso, e em outro qualquer, se terão por autênticas, e farão plena prova. E para que 

se não ofereça a mais leve dúvida, os referidos comissários porão nome de comum 

acordo aos rios, e montes que o não tiverem e assinalarão tudo no mapa com a 

individuação possível. 
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ARTIGO XII 

Atendendo à conveniência comum das duas nações, e para evitar todo o 

gênero de controvérsias para o diante, se estabelecerão as mútuas cessões 

conteúdas nos artigos seguintes. 

 

ARTIGO XIII 

Sua Majestade Fidelíssima em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, 

cede para sempre à Coroa de Espanha a Colônia do Sacramento, e todo o seu 

território adjacente a ela, na margem setentrional do rio da Prata, até os confins 

declarados no artigo IV, e as praças, portos e estabelecimentos, que se 

compreendem na mesma paragem; como também a navegação do mesmo rio da 

Prata, a qual pertencerá inteiramente à Coroa de Espanha; e para que tenha efeito, 

renuncia S. M. F. todo o direito e ação, que tinha reservado à sua Coroa pelo 

Tratado Provisional de 7 de maio de 1681, e sua posse, direito e ação que lhe 

pertença, e possa tocar-lhe em virtude dos artigos V e VI do Tratado de Utrecht de 6 

de fevereiro de 1715, ou por outra qualquer convenção, título e fundamento. 

 

ARTIGO XIV 

Sua Majestade Católica em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, 

cede para sempre à Coroa de Portugal tudo o que por parte de Espanha se acha 

ocupado, por qualquer título ou direito possa pertencer-lhe em qualquer parte das 

terras, que pelos presentes artigos se declaram pertencentes a Portugal, desde o 

Monte de Castilhos Grande, e sua fralda meridional, e costa do mar, até a cabeceira, 

e origem principal do rio Ibicuí, e também cede todas e quaisquer povoações e 

estabelecimentos, que se tenham feito por parte de Espanha no ângulo de terras, 

compreendido entre a margem setentrional do rio Ibicuí e a oriental do Uruguai, e os 

que possam ter-se fundado na margem oriental do rio Pepiri, e a aldeia de Santa 

Rosa, e outra qualquer que se possa ter estabelecido por parte de Espanha na 

margem oriental do rio Guaporé. E Sua Majestade Fidelíssima cede na mesma 

forma a Espanha todo o terreno que corre desde a boca ocidental do rio Japurá, e 

fica entre meio do mesmo rio, e do das Amazonas ou Marañon, e toda a navegação 

do rio Içá, e tudo o que se segue desde este último rio para o ocidente, com a aldeia 
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de S. Cristovão e outra qualquer que por parte de Portugal se tenha fundado 

naquele espaço de terras; fazendo-se as mútuas entregas com as qualidades 

seguintes. 

 

ARTIGO XV 

A Colônia do Sacramento se entregará por parte de Portugal sem tirar dela 

mais que a artilharia, armas, pólvora e munições, e embarcações do serviço da 

mesma praça; e os moradores poderão ficar livremente nela ou retirar-se para outras 

terras do domínio português, com os seus efeitos e móveis, vendendo os bens de 

raiz. O governador, oficiais e soldados levarão também todos os seus efeitos, e 

terão a mesma liberdade de venderem os seus bens de raiz. 

 

ARTIGO XVI 

Das povoações ou aldeias, que cede S. M. C. na margem oriental do rio 

Uruguai, sairão os missionários com todos os móveis e efeitos levando consigo os 

índios para os aldear em outras terras de Espanha; e os referidos índios poderão 

levar também todos os seus bens móveis e semoventes, e as armas, pólvoras e 

munições, que tiverem em cuja forma se entregarão as povoações à Coroa de 

Portugal com todas as suas casas, igrejas e edifícios, e a propriedade e posse do 

terreno. As que se cedem por Sua Majestade Fidelíssima e Católica nas margens 

dos rios Pequiri, Guaporé e das Amazonas, se entregarão com as mesmas 

circunstâncias que a Colônia do Sacramento, conforme se disse no artigo XIV; e os 

índios de uma e outra parte terão a mesma liberdade para se irem ou ficarem, do 

mesmo modo, e com as mesmas qualidades, que o hão de poder fazer os 

moradores daquela praça; exceto que os que se forem perderão a propriedade dos 

bens de raiz, se os tiverem. 

 

ARTIGO XVII 

Em consequência da fronteira, e limites determinados nos artigos 

antecedentes, ficará para a Coroa de Portugal o monte de Castilhos Grande com a 

sua falda meridional; e o poderá fortificar, mantendo ali uma guarda, mas não 
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poderá povoá-lo, ficando às duas nações o uso comum da Barra ou enseada, que 

forma ali o mar, de que se tratou no artigo IV. 

 

ARTIGO XVIII 

A navegação daquela parte dos rios, por onde há de passar a fronteira, será 

comum às duas nações; e geralmente, onde ambas as margens dos rios 

pertencerem à mesma Coroa, será privativamente sua a navegação; e o mesmo se 

entenderá da pesca nos ditos rios, sendo comum às duas nações, onde o for a 

navegação; e privativa, onde for a uma delas a dita navegação: e pelo que toca aos 

cumes da cordilheira, que hão de servir de raia entre o rio das Amazonas e o 

Orinoco, pertencerão a Espanha todas as vertentes, que caírem para o Orinoco, e a 

Portugal todas as caírem para o rio das Amazonas ou Marañon. 

 

ARTIGO XIX 

Em toda a fronteira será vedado, e de contrabando, o comércio entre as duas 

nações, ficando na sua força e vigor as leis promulgadas por ambas as coroas que 

disto tratam; e, além desta proibição, nenhuma pessoa poderá passar do território de 

uma nação para o da outra por terra, nem por água, nem navegar em todo ou parte 

dos rios, que não forem privativos da sua nação, ou comuns, com pretexto, nem 

motivo algum, sem tirar primeiro licença do governador, ou superior do terreno, 

aonde há de ir, ou sem que vá enviado pelo governador do seu território a solicitar 

algum negócio, para o qual efeito levará o seu passaporte, e os transgressores 

serão castigados com esta diferença: se forem apreendidos no território alheio, 

serão postos em prisão e nela se manterão pelo tempo que quiser o governador ou 

superior que os fez prender; porém, se não puderem ser colhidos, o governador ou 

superior da terra em que entrarem formará um processo com justificação das 

pessoas e do delito, e com ele requererá ao juiz dos transgressores, para que os 

castigue da mesma forma: excetuando-se das referidas penas os que navegando 

nos rios, por onde vai a fronteira, fossem constrangidos a chegar ao território alheio 

por alguma urgente necessidade, fazendo-a constar. E para tirar toda a ocasião de 

discórdia, não será lícito nos rios, cuja navegação for comum, nem nas suas 

margens levantar gênero algum de fortificação, nem pôr embarcação de registro, 
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nem plantar artilharia, ou por outro qualquer modo estabelecer força, que possa 

impedir a livre e comum navegação. Nem tampouco seja lícito a nenhuma das 

partes visitar, ou registrar, ou abrigar que venham à sua margem as embarcações 

da parte oposta; e só poderão impedir e castigar aos vassalos da outra nação, se 

aportarem na sua margem; salvo em caso de indispensável necessidade, como fica 

dito. 

 

ARTIGO XX 

Para evitar alguns prejuízos, que poderiam ocasionar-se, foi concordado que 

nos montes, onde em conformidade dos precedentes artigos ficar posta a raia nos 

seus cumes não será lícito a nenhuma das duas potências erigir fortificação sobre os 

mesmos cumes, nem permitir que os seus vassalos façam neles povoação alguma. 

 

ARTIGO XXI 

Sendo a guerra ocasião principal dos abusos, e motivo de se alterarem as 

regras mais bem concertadas, querem Suas Majestades Fidelíssima e Católica que, 

se (e que Deus não permita) se chegasse a romper entre as duas coroas, se 

mantenham em paz os vassalos de ambas, estabelecidos em toda a América 

meridional, vivendo uns e outros como se não houvera tal guerra entre os 

soberanos, sem fazer-se a menor hostilidade, nem por si sós, nem juntos com os 

seus aliados. E os motores e cabos de qualquer invasão, por leve que seja, serão 

castigados com pena de morte irremissível; e qualquer presa que fizerem, será 

restituída de boa fé, e inteiramente. E, assim mesmo, nenhuma das nações permitirá 

o cômodo de seus portos, e menos o trânsito pelos seus territórios da América 

meridional, aos inimigos da outra, quando intentem aproveitar-se deles para 

hostilizá-la; ainda que fosse em tempo que as duas nações tivessem entre si guerra 

em outra região. A dita continuação de perpétua paz e boa vizinhança não terá só 

lugar nas terras e ilhas da América meridional, entre os súditos confiantes das duas 

monarquias, senão também nos rios, portos e costas, e no mar Oceano, desde a 

altura da extremidade austral da ilha de Santo Antão, uma das de Cabo Verde, para 

a parte do sul; e desde o meridiano, que passa pela sua extremidade ocidental para 

a parte do poente: de sorte que a nenhum navio de guerra, corsário, ou outra 
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embarcação de uma das duas coroas seja lícito dentro dos ditos termos em nenhum 

tempo atacar, insultar ou fazer o mínimo prejuízo aos navios e súditos da outra; e de 

qualquer atentado, que em contrário se cometa, se dará pronta satisfação, 

restituindo-se inteiramente o que acaso se tivesse apresado, e castigando-se 

severamente os transgressores. Outrossim, nem uma das duas nações admitirá, nos 

seus portos e terras da dita América meridional, navios, ou comerciantes, amigos ou 

neutrais, sabendo que levam intento de introduzir o seu comércio nas terras da 

outra, e de quebrantar as leis, com que os dois monarcas governam aqueles 

domínios. E para a pontual observância de todo o expressado neste artigo, se farão 

por ambas as cortes os mais eficazes encargos aos seus respectivos governadores, 

comandantes e justiças; bem entendido, que ainda em caso (que não se espera) 

que haja algum incidente, ou descuido, contra o prometido e estipulado neste artigo, 

não servirá isso de prejuízo à observância perpétua e inviolável de tudo o mais que 

pelo presente tratado fica regulado. 

 

ARTIGO XXII 

Para que se determinem com maior precisão, e sequer haja lugar à mais leve 

dúvida ao futuro nos lugares por onde deve passar a raia em algumas partes, que 

não estão nomeadas e especificadas distintamente nos artigos antecedentes, como 

também para declarar a qual dos domínios hão de pertencer as ilhas que se 

acharem nos rios que hão de pertencer de fronteira, nomearão ambas as 

Majestades, quanto antes, comissários inteligentes: os quais, visitando toda a raia, 

ajustem com a maior distinção e clareza as paragens por onde há de correr a 

demarcação, em virtude do que se expressa neste tratado, pondo marcos nos 

lugares que lhes parecer convenientes; e aquilo em que se conformarem, será válido 

perpetuamente em virtude da aprovação e ratificação de ambas as Majestades. 

Porém, no caso em que se não possam concordar em alguma paragem, darão conta 

aos sereníssimos reis, para decidirem a dúvida em termos justos e convenientes. 

Bem entendido que o que os ditos comissários deixarem de ajustar não prejudicará 

de sorte alguma o vigor e observância do presente tratado; o qual, 

independentemente disso, ficará firme e inviolável, nas suas cláusulas e 
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determinações, servindo no futuro de regra fixa, perpétua e inalterável, para os 

confins do domínio das duas coroas. 

 

ARTIGO XXIII 

Determinar-se-á entre as duas Majestades o dia em que se hão de fazer as 

mútuas entregas da Colônia do Sacramento com o território adjacente e das terras e 

povoações compreendidas na cessão, que faz S. M. C., na margem oriental do rio 

Uruguai; o qual dia não passará do ano, depois que se firmar este tratado a cujo 

efeito, logo que se ratificar, passarão Suas Majestades Fidelíssima e Católica, as 

ordens necessárias, de que se fará troca entre os ditos plenipotenciários; e pelo que 

toca à entrega das mais povoações, ou aldeias, que se cedem por ambas as partes, 

se executará ao tempo, que os comissários nomeados por elas chegarem às 

paragens da sua situação, examinando e estabelecendo os limites; e os que 

houverem de ir a estas paragens serão despachados com mais brevidade. 

 

ARTIGO XXIV 

Declara-se que as cessões contidas nos presentes artigos não se reputarão 

como determinado equivalente umas de outras, senão que se fazem respeitando ao 

total do que se controvertia e alegava, ou reciprocamente se cedia, e àquelas 

conveniências e comodidades que ao presente resultavam a uma e outra parte; e 

em atenção a isto se reputou justa e conveniente para ambas a concórdia e 

determinação de limites que fica expressada, e como tal a reconhecem e aprovam 

Suas Majestades em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, renunciando 

qualquer outra pretensão em contrário; e prometendo na mesma forma que em 

nenhum tempo, e com nenhum fundamento, se disputará o que fica assentado e 

concordado nestes artigos; nem com pretexto de lesão, nem outro qualquer, 

pretenderão outro ressarcimento, ou equivalente dos seus mútuos direitos e cessões 

referidas. 

 

ARTIGO XXV 

Para mais plena segurança deste tratado, convieram os dois altos contraentes 

em garantir reciprocamente toda a fronteira e adjacências dos seus domínios na 
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América meridional, conforme acima fica expressado; obrigando-se cada um a 

auxiliar e socorrer o outro contra qualquer ataque, ou invasão, até que com efeito 

fique na pacífica posse, e uso livre e inteiro do que se lhe pretendesse usurpar; e 

esta obrigação, quanto às costas do mar, e países circunvizinhos a elas, pela parte 

de S. M. F. se estenderá até as margens do Orinoco de uma e de outra banda; e 

desde Castilhos até o estreito de Magalhães. E pela parte de S. M. C. se estenderá 

às margens de uma e outra banda do rio das Amazonas ou Marañon; e desde o dito 

Castilhos até o porto de Santos. Mas, pelo que se toca ao interior da América 

meridional, será indefinida esta obrigação; e em qualquer caso de invasão ou 

sublevação, cada uma das coroas ajudará e socorrerá a outra até se reporem as 

cousas em estado pacífico. 

 

ARTIGO XXVI 

Este tratado com todas as suas cláusulas e determinações será de perpétuo 

 vigor entre as duas coroas; de tal sorte, que ainda em caso (que Deus não permita) 

que se declarem guerra, ficará firme e invariável durante a mesma guerra, e depois 

dela, sem que nunca se possa reputar interrompido, nem necessite de revalidar-se. 

E presentemente se aprovará, confirmará e ratificará pelos dois Sereníssimos reis, e 

se fará a troca das ratificações no termo de um mês, depois da sua data, ou antes 

se for possível. 

 

         Em fé do que, e em virtude das ordens e plenos poderes que nós abaixo 

assinados recebemos de nossos amos, el-rei fidelíssimo de Portugal e el-rei católico 

de Espanha, assinamos o presente tratado e lhe fizemos pôr o selo de nossas 

armas. Feito em Madri a treze de janeiro de mil setecentos e cinquenta. 

 

 

(Ass.) Visconde Tomás da Silva Teles  

 

(Ass.) D. Joseph de Carvajal y Lancaster  

 

 



316 

 

 

 

TRATADO DE SANTO ILDEFONSO 

1 de outubro de 1777367 

 

Tratado Preliminar de Limites na América meridional entre S.M.F. a senhora D. 

Maria I, Rainha de Portugal, e S.M.C. o senhor Carlos III, Rei de Hespanha, 

assignado em San Ildefonso, no 1º de Outubro de 1777, e ratificado, por S.M.F., em 

Lisboa, no dia 10 e, por S.M.C. em San Lorenzo El Real, no dia 11 do mesmo mez e 

anno. 

 

EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE – Havendo, a Divina Providência, 

excitado nos Augustos corações de Suas Majestades Fidelíssima e Católica o 

sincero desejo de extinguir as discórdias que tem havido entre as duas Coroas de 

Portugal e Espanha, e seus respectivos vassalos no espaço de quase três séculos, 

sobre os limites de seus domínios na América e na Ásia; para lograr este importante 

fim e estabelecer perpetuamente a harmonia, amizade e boa inteligência que 

corresponde, ao estreito parentesco e sublimes qualidades de tão Altos Príncipes, 

ao amor recíproco que se professam, ao interesse das Nações que felizmente 

governam; têm resoluto, convindo e ajustado o presente Tratado Preliminar, que 

servirá de base e fundamento ao Definitivo de Limites, que se há de estender a seu 

tempo com a individuação, exação e notícias necessárias, mediante o qual se 

evitem e acautelem para sempre novas disputas e suas conseqüências. Para efeito 

pois de conseguir tão importantes objetos, se nomeou por parte de Sua Majestade 

Fidelíssima, por seu Ministro Plenipotenciário, o Exmo. Sr. D. Francisco Inocêncio de 

Sousa Coutinho, Comendador na Ordem de Cristo, do Conselho de Sua Majestade 

Fidelíssima e Seu Embaixador junto a Sua Majestade Católica; e pela de Sua 

Majestade El-Rei Católico, por Seu Ministro Plenipotenciário, o Exmo. Sr. D. Joseph 

Moñino, Conde de Floridablanca, Cavaleiro da Real Ordem de Carlos III, do 

Conselho de Estado de Sua Majestade, Seu Primeiro Secretário e do Despacho, 

Superintendente geral de Correios Terrestres e Marítimos, e das Postas e Renda de 

                                                             
367

 SOARES, José Carlos de Macedo. Fronteiras do Brasil no regime colonial. Rio de Janeiro: José 
Olympio Editora, 1939, p. 163-177, Apud TORRES, Simei Maria de Souza. Op. cit., 2011, p. 241-257.  
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Estafetas em Espanha e Índias; os quais, depois de haver-se comunicado os seus 

Plenos Poderes, e de havê-los julgado expedidos em boa e devida forma, convieram 

nos Artigos seguintes, regulados pelas ordens e intenções dos seus Soberanos. 

 

ARTIGO I 

Haverá uma paz perpétua e constante, assim por mar como por terra, em 

qualquer parte do mundo, entre as duas Nações Portuguesa e Espanhola, com 

esquecimento total do passado e de quanto houveram obrado as duas em ofensa 

recíproca; e com este fim ratificam os Tratados de Paz de 13 de Fevereiro de 1668, 

de 6 de Fevereiro de 1715 e de 10 de Fevereiro de 1763, como se fossem insertos 

neste, palavra por palavra, em tudo aquilo que expressamente não se derrogue 

pelos Artigos do presente Tratado Preliminar, ou pelos que se hajam de seguir para 

a sua execução. 

 

ARTIGO II 

Todos os prisioneiros que se houverem feito no mar ou na terra serão postos 

em liberdade, sem outra condição que a de segurar o pagamento das dívidas que 

tiverem contraído no país em que se acharem. 

A artilharia e munições que, desde o Tratado de Paris de 10 de Fevereiro de 

1763, se houverem ocupado por alguma das duas Potências à outra, e os navios 

assim mercantes como de guerra com suas carregações, artilharia, apetrechos e o 

mais que também se houverem ocupado, serão mutuamente restituídos de boa fé no 

termo de quatro meses seguintes a data da ratificação deste Tratado, ou antes se 

possível for; ainda que as presas ou ocupações procedam de algumas ações de 

guerra no mar ou na terra, de que ao presente não possa haver chegado notícia; 

pois sem embargo deverão compreender-se nesta restituição, igualmente que os 

bens e efeitos tomados com os prisioneiros, e os territórios cujo domínio vier a ficar, 

segundo o presente Tratado, dentro da demarcação do Soberano a que se hão de 

restituir. 

 

ARTIGO III 

Como um dos principais motivos das discórdias ocorridas entre as duas 
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Coroas têm sido o estabelecimento português da Colônia de Sacramento, Ilha de S. 

Gabriel e outros portos e territórios que se tem pretendido por aquela nação na 

margem setentrional do Rio da Prata, fazendo comum com os Espanhóis a 

navegação deste, e ainda a do Uruguai; convieram os dois Altos Contratantes, pelo 

bem recíproco de ambas as Nações, e para segurar uma paz perpétua entre as 

duas, que a dita navegação dos Rios da Prata e Uruguai, e os terrenos das duas 

margens setentrional e meridional pertençam a Coroa Espanhola e a seus súditos, 

até o lugar em que desemboca no mesmo Uruguai pela margem ocidental o Rio 

Pequiri ou Pepiri-guaçú, estabelecendo-se o domínio de Espanha na referida 

margem setentrional até a linha divisória, que se formará principiando pela parte do 

mar no Arroio de Chuí e Forte de S. Miguel, inclusive, e seguindo as margens da 

Lagoa Merim a tomar as cabeceiras ou vertentes do Rio Negro; as quais, como 

todas as outras dos Rios que vão a desembocar nos referidos da Prata e Uruguai, 

até a entrada neste último Uruguai do dito Pepiri-guaçú, ficarão privativas na mesma 

Coroa de Espanha com todos os territórios que possui e que compreendem aqueles 

países, inclusa a referida Colônia do sacramento e seu território, a Ilha de São 

Gabriel e os demais estabelecimentos que até agora tem possuído ou pretendido 

possuir a Coroa de Portugal até a linha que se formará; a cujo fim Sua Majestade 

Fidelíssima, em Seu nome e de Seus herdeiros e sucessores, renuncia e cede a 

Sua Majestade Católica e a Seus herdeiros e sucessores qualquer ação e direito ou 

posse lhe tenham pertencido e pertençam aos ditos territórios pelos Artigos V e VI 

do Tratado de Utrecht de 1715, ou em distinta forma. 

 

ARTIGO IV 

Para evitar outro motivo de discórdias entre as duas Monarquias, qual tem 

sido a entrada da Lagoa dos Patos ou Rio Grande de S. Pedro, seguindo depois por 

suas vertentes até i Rio Jacuí, cujas duas margens e navegação tem pretendido 

pertencer-lhes ambas as Coroas, convieram agora em que a dita navegação e 

entrada fiquem privativamente para a de Portugal, estendendo-se o seu domínio 

pela margem meridional até o Arroio Tahim, seguindo pelas margens da Lagoa da 

Mangueira em linha reta até o mar; e pela parte do continente irá a linha desde as 

margens da dita Lagoa de Merim, tomando a direção pelo Arroio meridional, que 
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entra no sangradouro ou desaguadouro dela, e que corre pelo mais imediato ao 

Forte Português de S. Gonçalo; desde o qual, sem exceder o limite do dito Arroio, 

continuará o domínio de Portugal pelas cabeceiras dos rios, que correm até o 

mencionado Rio Grande e o Jacuí, até que passando por cima das do Rio Araricá e 

Coyacuí, que ficarão da parte de Portugal, e as dos Rios Piratini e Ybimini, que 

ficarão da parte de Espanha, se tirará uma linha, que cubra os estabelecimentos 

Portugueses até o desembocadouro do Rio Pepiri-guaçú no Uruguai: e assim 

mesmo salve e cubra os estabelecimentos e Missões Espanholas do próprio 

Uruguai, que hão de ficar no atual estado em que pertencem a Coroa de Espanha; 

recomendando-se aos Comissários, que verifiquem esta linha divisória, que sigam 

em toda ela as direções dos montes pelos cumes deles ou dos rios onde os houver 

a propósito; e que as vertentes dos rios e nascentes deles sirvam de marcos a um e 

outro domínio, aonde assim se puder executar, para que os rios, que nascerem em 

um domínio e para ele correrem, fiquem desde o nascente deles para esse domínio; 

o que melhor se puder executar na linha que correrá desde a Lagoa Merim até o Rio 

Peripi-guaçú, e em que não há rios grandes que atravessem de um terreno a outro; 

porquanto aonde os houver se não poderá verificar este método, como é bem 

notório, e se seguirá o que nos seus respectivos casos se especifica em outros 

Artigos deste Tratado, para salvar os domínios e possessões principais e ambas as 

Coroas. Sua Majestade Católica em Seu nome e de Seus herdeiros e sucessores, 

cede a favor de Sua Majestade Fidelíssima, de seus herdeiros e sucessores, tosos e 

quaisquer direitos, que lhes possam pertencer aos territórios, que, segundo vai 

explicado neste Artigo devem pertencer a Coroa de Portugal. 

 

ARTIGO V 

Conforme ao estipulado nos Artigos antecedentes, ficarão reservadas entre 

os domínios de uma e outra Coroas as Lagoas de Merim e da Mangueira, e as 

línguas de terra que medeiam entre elas e a costa do mar, sem que nenhuma das 

duas Nações as ocupe, servindo só de separação; de sorte que nem os Portugueses 

passem o Arroio de Tahim, linha reta ao mar até a parte meridional, nem os 

Espanhóis o Arroio de Chuí e de S. Miguel até a parte setentrional: cedendo Sua 

Majestade Fidelíssima, em Seu nome e de Seus herdeiros e sucessores, a favor da 
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Coroa de Espanha e desta divisão, qualquer direito que possa ter as Guardas de 

Chuí e seu distrito, a Barra de Castilhos Grandes, ao forte de S. Miguel e a tudo 

mais que nela se compreende. 

 

ARTIGO VI 

À semelhança do estabelecido no Artigo antecedente, ficará também 

reservado no restante da linha divisória, tanto até a entrada no Uruguai de Rio 

Pepiri-Guaçú, quanto no progresso que se especificará nos seguintes Artigos, um 

espaço suficiente entre os limites de ambas as Nações, ainda que não seja de igual 

largura e das referidas Lagoas, no qual não possam edificar-se povoações, por 

nenhuma das duas partes nem construir-se Fortalezas, Guardas ou Postos de 

tropas, de modo que os tais espaços sejam neutros, pondo-se marcos e sinais 

seguros, que façam constar aos vassalos de cada Nação o sítio, de que não 

deverão passar; a cujo fim se buscarão os lagos e rios, que possam servir de limite 

fixo e inalterável, e em sua falta aos cumes dos montes mais sinalados, ficando 

estes e as suas faldas por termo neutral e divisório, em que se não possa entrar, 

povoar, edificar nem fortificar por alguma das duas Nações. 

 

ARTIGO VII 

Os habitantes portugueses que houver na Colônia do Sacramento, Ilha de S. 

Gabriel e outros quaisquer estabelecimentos, que vão cedidos à Espanha pelo 

Artigo III, e todos os mais, que desde as primeiras contestações do ano de 1762 se 

houverem conservado em diverso domínio, terão liberdade de retirar-se ou 

permanecer ali com os seus efeitos e móveis; e assim eles, como o Governador, 

Oficiais e soldados da guarnição da Colônia do Sacramento, que se deverão retirar, 

poderão vender os seus bens de raiz, entregando-se a Sua Majestade Fidelíssima a 

artilharia, armas e munições, que lhe houverem pertencido na dita Colônia e 

estabelecimentos. Da mesma liberdade e direitos gozarão os habitantes, oficiais e 

soldados espanhóis que existirem em algum dos estabelecimentos cedidos ou 

renunciados à Coroa de Portugal pelo Artigo IV; restituindo-se a Sua Majestade 

Católica toda a artilharia e munições que se houverem achado no tempo da última 

entrada dos Portugueses no Rio Grande de S. Pedro, sua vila, Guardas e Postos de 
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uma e outra margem, exceto aquela parte que houvesse sido tomada e pertencesse 

aos mesmos Portugueses no tempo da entrada dos Espanhóis naqueles 

estabelecimentos no ano de 1762. Esta regra se observará reciprocamente em toas 

as mais cessões que contém este Tratado para estabelecer os domínios de ambas 

as Coroas e seus respectivos limites. 

 

ARTIGO VIII 

Ficando já assinalados os domínios de ambas as Coroas até a entrada do Rio 

Pepiri-guaçú no Uruguai, convieram os dois Altos Contratantes em que a linha 

divisória seguirá águas acima do dito Pepiri-guaçú até a sua origem principal; e 

desde esta pelo mais alto do terreno, debaixo das regras dadas no Artigo VI, 

continuará a encontrar as correntes do Rio Santo Antonio, que desemboca no 

Grande de Curitiba, por outro nome chamado Iguaçu, seguindo este águas abaixo 

até a sua entrada no Paraná pela sua margem oriental, e continuando então águas 

acima do mesmo Paraná até aonde se lhe ajunta o Rio Igurei pela sua margem 

ocidental. 

 

ARTIGO IX 

Desde a boca ou entrada do Igurei seguirá a raia águas acima até a sua 

origem principal; e desde ela se tirará uma linha reta pelo mais alto do terreno, com 

atenção ao ajustado no referido Artigo VI, até chegar a cabeceira e vertente principal 

do rio mais vizinho a dita linha, e que deságue no Paraguai pela sua margem 

oriental, que talvez será o que chamam Corrientes; e então baixará a raia pelas 

águas deste rio, até a sua entrada principal, que deixa este rio em tempo seco, e 

seguirá pelas suas águas até encontrar os pântanos que forma o rio, chamados a 

Lagoa dos Xarayes, e atravessará esta lagoa até a boca do rio Jaurú. 

 

ARTIGO X 

Desde a boca do Jaurú pela parte ocidental seguirá a fronteira em linha reta 

até a margem austral do Rio Guaporé ou Itenês, defronte da boca do Rio Sararé, 

que entra no dito Guaporé pela sua margem setentrional; mas se os comissários 

encarregados de regular os confins e execução destes Artigos, acharem ao tempo 
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de reconhecer o país entre os rios Jaurú e Guaporé, outros rios ou baliza naturais, 

por onde mais comodamente e com maior certeza se possa assinalar a raia naquela 

paragem, salvando sempre a navegação do Jaurú, que deve ser privativa dos 

Portugueses, e o caminho que costumam fazer do Cuiabá até Mato-Grosso; os dois 

Altos Contratantes consentem e aprovam que assim se estabeleça, sem atender a 

alguma porção mais ou menos de terreno, que possa ficar a uma ou outra parte. 

Desde o lugar que na margem austral do Guaporé foi assinalado para termo da raia, 

como fica explicado, baixará a fronteira por toda a corrente do Rio Guaporé, até 

mais abaixo da sua união com o Rio Mamoré, que nasce na província de Santa Cruz 

da Serra e atravessa a Missão do Moxos, formando juntos o rio que chamam da 

Madeira, o qual entra no Maranhão ou Amazonas pela sua margem austral. 

 

ARTIGO XI 

Baixará a linha pelas águas destes dois Rios Guaporé e Mamoré, já unidos 

com o nome de Madeira, até a paragem situada em igual distância do Rio Maranhão 

ou Amazonas e da boca do dito Mamoré; e desde aquela paragem continuará por 

uma linha leste-oeste até encontrar com a margem oriental do Rio Javari, que entra 

no Maranhão pela sua margem austral; e baixando pelo álveo do mesmo Javari até 

onde desemboca o Maranhão ou Amazonas, prosseguirá águas abaixo deste rio, a 

que os Espanhóis costumam chamar Orellana, e os Índios Guiena, até a boca mais 

ocidental do Japurá, que deságua nele pela margem setentrional. 

 

ARTIGO XII 

Continuará a fronteira subindo águas acima da dita boca mais ocidental do 

Japurá, e pelo meio deste rio até aquele ponto em que possam ficar cobertos os 

estabelecimentos portugueses das margens do Rio Japurá e do Negro, como 

também a comunicação ou canal de que se serviam os mesmos Portugueses entre 

os dois rios ao tempo de celebrar-se o Tratado de Limites de 13 de Janeiro de1750, 

conforme ao sentido literal dele, e do seu Artigo IX, que inteiramente se executará 

segundo o estado que então tinham as coisas sem prejudicar tão pouco as 

possessões espanholas, nem os seus respectivos domínios e comunicações com 

eles e com o Rio Orenoco; de modo que nem os Espanhóis possam introduzir-se 
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nos referidos estabelecimentos e comunicação portuguesa, nem passar águas 

abaixo da dita boca ocidental do Japurá, nem do ponto da linha que se formar no Rio 

Negro e nos demais que nele se introduzirem; nem os Portugueses subir as águas 

acima dos mesmos, nem outros rios que se lhes unam, para passar do referido 

ponto da linha aos estabelecimentos espanhóis, e as suas comunicações; nem subir 

para o Rio Orenoco, Nem estender-se para as províncias povoadas por Espanha, 

nem os despovoados que lhe hão de pertencer conforme os presentes Artigos; para 

o qual efeito as pessoas que se nomearem para execução deste Tratado 

assinalarão aqueles limites, buscando as lagoas e rios que se juntem ao Japurá e 

Negro, e se avizinhem mais ao rumo do Norte, e nelas fixarão o ponto de que não 

deverá passar a navegação e uso de uma nem de outra Nação, quando apartando-

se dos rios haja de continuar a fronteira pelos montes que medeiam entre o Orenoco 

e Maranhão ou Amazonas, endireitando também a linha da raia, quando puder ser, 

para parte do Norte, sem reparar no pouco mais ou menos de terreno que fique a 

uma ou à outra Coroa, contanto que se logrem os fins já explicados, até concluir a 

dita linha onde findam os domínios das duas Monarquias. 

 

ARTIGO XIII 

A navegação dos rios por onde passar a fronteira ou raia será comum às duas 

Nações até aquele ponto, em que pertencerem a ambas respectivamente as suas 

duas margens; e ficará privativa a dita navegação e uso dos rios aquela Nação a 

quem pertencerem privativamente as suas duas margens, desde o ponto em que 

principiar este domínio: de modo que em todo ou em parte será privativa ou comum 

a navegação, segundo o forem as ribeiras ou margens do rio; e para que os súditos 

de uma e outra Coroa não possam ignorar esta regra, se porão marcos ou balizas 

nos lugares em que a linha divisória se uma a alguns rios, ou se separe deles, com 

inscrições que expliquem ser comum ou privativo o uso e navegação daquele rio, de 

ambas ou de uma Nação só, com expressão da que possa ou não passar daquele 

ponto, debaixo das penas que se estabelecem neste Tratado. 

 

ARTIGO XIV 

Todas as ilhas que se acharem em qualquer dos rios por donde há de passar 
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a raia, segundo o convindo nos presentes Artigos Preliminares, pertencerão ao 

domínio a que estiverem mais próximas em tempo e estação mais seca; e se 

estiverem situadas a igual distancia de ambas as margens ficarão neutras, exceto 

quando forem de grande extensão e aproveitamento; pois então se dividirão por 

metade, formando a correspondente linha de separação para determinar os limites 

de ambas as Nações. 

 

ARTIGO XV 

Para que se determinem também com a maior exação os limites insinuados 

nos Artigos deste Tratado, e se especifiquem, sem que tenha lugar a mais leve 

dúvida no futuro, todos os pontos por onde deve passar a linha divisória, de modo 

que se possa estender um Tratado definitivo com expressão individual de todos eles; 

se nomearão Comissários por Suas Majestades Fidelíssima e Católica, ou se dará 

faculdade aos Governadores das províncias para que eles ou as pessoas que se 

elegerem, as quais sejam de conhecida probidade, inteligência e conhecimento do 

país, juntando-se nas paragens da demarcação, assinalem os ditos pontos 

regulando-se pelos Artigos deste Tratado, outorgando os instrumentos 

correspondentes e formando um mapa individual de toda a fronteira que 

reconheceram e assinalarem, cujas cópias autorizadas e formadas de uns e outros 

se comunicarão e remeterão às duas Cortes, pondo desde logo em execução tudo 

aquilo em que estiverem conformes, e reduzindo a um ajuste e expediente interino 

os pontos em que houver alguma discórdia, até que pelas suas Cortes, a quem 

darão parte, se resolva de comum acordo o que julgarem conveniente. Para que se 

consiga a maior brevidade no direito, reconhecimento e demarcação da linha e 

execução dos Artigos deste Tratado, se nomearão os Comissários práticos de uma e 

outra Corte por províncias ou territórios; de modo que a um mesmo tempo se possa 

executar por parte todo o ajustado e convindo, comunicando-se reciprocamente e 

com antecipação os Governadores de ambas as Nações naquelas províncias a 

extensão de território que compreende a comissão e faculdades do Comissário 

pratico nomeado por cada parte. 
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ARTIGO XVI 

Os Comissários ou pessoas nomeadas nos termos que explica o Artigo 

precedente, além das regras estabelecidas neste Tratado, terão presente para o que 

nele não estiver especificado, que os objetos na demarcação da linha divisória 

devem se a recíproca segurança e perpétua paz e tranquilidade de ambas as 

Nações, e total extermínio nos contrabandos que os súditos de uma possam fazer 

nos domínios ou com os vassalos da outra: pelo que, com atenção a estes dois 

objetos, se lhes darão as correspondentes ordens para que evitem disputas que não 

prejudiquem diretamente as atuais possessões de ambos os Soberanos, à 

navegação  comum ou privada dos seus rios ou canais, segundo o ajustado no 

Artigo XIII, ou aos cultivos, minas ou pastos que atualmente possuam e não sejam 

cedidos por este Tratado em benefício da linha divisória; sendo a intenção dos dois 

Augustos Soberanos, que ao fim de conseguir a verdadeira paz e amizade, a cuja 

perpetuidade e estreiteza aspiram, para o sossego recíproco e bem dos seus 

vassalos, somente se atenda, naquelas vastíssimas regiões, por onde há de 

estabelecer-se a linha divisória, a conservação do que cada um fica possuindo em 

virtude deste Tratado e do definitivo de limites, e assegurar isto de modo que em 

nenhum tempo se possam oferecer dúvidas ou discórdias. 

 

ARTIGO XVII 

Qualquer indivíduo das duas Nações que se apreender fazendo o comércio 

de contrabando com os indivíduos da outra, será castigado na sua pessoa e bem 

com as penas impostas pelas leis da Nação que o houver apreendido; e nas 

mesmas penas incorrerão os súditos de uma Nação pelo único fato de entrar no 

território da outra, ou nos rios ou parte deles, que não sejam privativos da sua Nação 

ou comum a ambas, excetuando-se só o caso em que alguns arribem a porto e 

terreno alheio por indispensável e urgente necessidade, que hão de fazer constar 

em toda a forma, ou que passarem ao território alheio por comissão do Governador 

ou supervisor do seu respectivo país, para comunicar algum ofício ou aviso, em cujo 

caso deverão levar passaporte que expresse o motivo. 
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ARTIGO XVIII 

Nos rios cuja navegação for comum às duas Nações em tudo ou em parte, 

não se poderá levantar ou construir por alguma delas Forte, Guarda  ou Registro, 

nem obrigar aos súditos de ambas as Potências que navegarem, a sofre visitas, 

levar licenças, nem sujeitar-se a outras formalidades; e somente serão castigados 

com penas expressadas no Artigo antecedente quando entrarem em porto ou 

terreno alheio, ou passarem daquele ponto até onde a dita navegação seja comum 

para introduzir-se na parte do rio que já for privada dos súditos da outra Potência. 

 

ARTIGO XIX 

No caso de ocorrerem algumas dúvidas entre os vassalos portugueses e 

espanhóis, ou entre os Governadores e Comandantes das fronteiras das duas 

Coroas sobre o excesso dos limites assinalados, ou inteligências de algum deles, 

não se procederá de modo algum, por vias de fato, a ocupar terreno, nem a tomar 

satisfação do que houver ocorrido, e só poderão e deverão comunicar-se 

reciprocamente as dúvidas, e concordar interinamente algum meio de ajuste, até 

que dando parte às suas respectivas Cortes, se lhes participem por estar de comum 

acordo as resoluções necessárias; e os que contravierem ao disposto neste Artigo 

serão castigados a arbítrio da Potência ofendida, a cujo fim se farão notórias aos 

Governadores e Comandantes as disposições dele. O mesmo castigo padecerão os 

que intentarem povoar, aproveitar ou entrar na faixa, linha ou espaço de território 

que deva ser neutro entre os limites de ambas as Nações. E assim para isto, como 

para que no dito espaço por toda a fronteira, se evite o asilo de ladrões ou 

assassinos. Os Governadores fronteiros tomarão também de comum acordo as 

providências necessárias, concordando o meio de apreendê-los e extingui-los, 

impondo-lhes severíssimos castigos. Assim mesmo, consistindo as riquezas daquele 

país nos escravos que trabalham na sua agricultura, convirão os próprios 

Governadores no modo de entregá-los mutuamente no caso de fuga, sem que por 

passar a diverso domínio consigam a liberdade, e só sim a proteção, para que não 

padeçam castigo violento, se o não tiverem merecido por outros crimes. 
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ARTIGO XX 

Para perfeita execução do presente Tratado e sua perpétua firmeza, os dois 

Monarcas contratantes, animados dos princípios de união, paz e amizade que 

desejam estabelecer solidamente, cedem, renunciam e traspassam um ao outro, em 

Seu nome e de Seus herdeiros e sucessores, toda a posse e direito que possam ter 

ou alegar a quaisquer terrenos ou navegações dos rios, que pela linha divisória 

assinalada nos Artigos deste Tratado, para toda a América Meridional, ficarem a 

favor de qualquer das duas Coroas; como por exemplo, o que se acha ocupado e 

fica para a Coroa de Portugal nas duas margens do Rio Maranhão ou das 

Amazonas, na parte em que lhe hão de ser privativas; e o que ocupa no distrito de 

Mato-Grosso, e dele para a parte do Oriente: como igualmente o que se reserva à 

Coroa de Espanha na parte do mesmo Rio Maranhão desde a entrada do Javari, em 

que o referido Maranhão há de dividir o domínio de ambas as Coroas até a boca 

mais ocidental do Japurá, e em qualquer outra parte que pela linha assinalada neste 

Tratado ficarem terrenos a uma ou outra Coroa, evacuando-se os ditos terrenos na 

parte em que estiverem ocupados, dentro do termo de quatro meses, ou antes se for 

possível, debaixo daquela liberdade de saírem os habitantes, indivíduos da Nação 

que o evacuasse, com os seus bens e efeitos, e de vender os de raiz, que já fica 

capitulada no Artigo sétimo. 

 

ARTIGO XXI 

Com o fim de consolidar a dita união, paz e amizade entre as duas 

Monarquias e de extinguir todo o motivo de discórdia, ainda pelo que respeita aos 

domínios da Ásia, Sua Majestade Fidelíssima, em Seu nome e no de Seus herdeiros 

e sucessores, cede  a  favor de Sua  Majestade  Católica,  Seus  herdeiros  e 

sucessores, todo o direito que possa ter ou alegar ao domínio das Ilhas Filipinas, 

Marianas e o mais que possui naquelas partes a Coroa de Espanha; renunciando a 

de Portugal qualquer ação ou direito, que possa ter ou promover pelo Tratado de 

Tordesilhas de 7 de Junho de 1494, e pelas condições de Espanha celebrada em 

Saragosa a 22 de Abril de 1529, sem que possa repetir cousa alguma do preço, que 

pagou pela venda capitulada na dita Escritura, nem valer-se de outro qualquer 

motivo ou fundamento contra a cessão convinda neste Artigo. 
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ARTIGO XXII 

Em prova da mesma união e amizade, que tão eficazmente se deseja pelos 

dois Augustos Contratantes, Sua Majestade Católica oferece restituir e evacuar 

dentro de quatro meses seguintes a ratificação deste Tratado a Ilha de Santa 

Catarina e a parte do continente imediato a ela, que houvessem ocupado as armas 

espanholas com artilharia, munições e mais efeitos, que se houvessem achado no 

tempo da ocupação. E Sua Majestade Fidelíssima, em correspondência desta 

restituição, promete que em tempo algum, seja de paz ou de guerra, em que a 

Coroa de Portugal não tenha parte, como se espera e deseja, não consentirá que 

alguma esquadra ou embarcação de guerra ou de comércio estrangeiras entrem no 

dito Porto de Santa Catarina, ou nos da sua costa imediata, nem que neles se 

abriguem ou detenham, especialmente sendo embarcações de Potência que se 

ache em guerra com a Coroa de Espanha, ou que possa haver alguma suspeita de 

serem destinadas a fazer o contrabando. Suas Majestades Fidelíssima e Católica 

farão prontamente expedir as ordens convenientes para a execução e pontual 

observância de quanto se estipula neste Artigo; e se trocará mutuamente um 

duplicado delas, a fim de que não fique a maior dúvida sobre o exato cumprimento 

dos objetos que inclui. 

 

ARTIGO XXIII 

A esquadra e tropas portuguesas e espanholas que se acham nos mares ou 

portos de América Meridional se retirarão dali a seus respectivos destinos, ficando 

só as regulares em tempo de paz, de que se darão avisos recíprocos aos Generais e  

Governadores de ambas as Coroas, para que a evacuação se faça com a possível 

igualdade e correspondente boa fé no breve termo de quatro meses. 

 

ARTIGO XXIV 

Se para cumprimento e maior explicação deste Tratado se necessitar de 

estender, e estenderem algum ou alguns Artigos mais dos referidos, se terão como 

parte deste mesmo Tratado; e os Altos Contratantes serão igualmente obrigados à 

sua inviolável observância, e a ratificá-los no mesmo tempo que assinará neste. 
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ARTIGO XXV 

O presente Tratado Preliminar se ratificará no preciso termo de quinze dias 

depois de firmado, ou antes se for possível. 

Em fé do que, nós outros os infra-escritos Ministros Plenipotenciários, 

assinamos de nosso punho, em nome de nossos Augustos Amos, e em virtude das 

Plenipotências com que para isso nos autorizaram, o presente Tratado Preliminar de 

Limites, o fizemos selar com o selo de nossas armas. Feito em santo Ildefonso, no 

primeiro de Outubro de mil setecentos e setenta e sete. 

 

 

(L. S.) D. Francisco Innocencio de Sousa Coutinho. 

 

(I.S.) El Conde de Floridablanca. 
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ARTIGOS SEPARADOS 

Por considerações de conveniência recíproca para as duas coroas de 

Portugal e Espanha, têm resolvido Suas Majestades Fidelíssima e Católica estender 

os seguintes Artigos separados, que haverão de ficar secretos, até que os dois 

Soberanos determinem outra cousa de comum acordo, devendo ter desde agora 

estes Artigos separados a mesma força e vigor que os do Tratado Preliminar de 

Limites, que se firmou no dia de hoje. E Suas Majestades têm autorizado para este 

fim aos seus respectivos Ministros Plenipotenciários, o Exmo. Sr. D. Francisco 

Innocencio de Souza Coutinho e o Exmo. Sr. Conde de Floridablanca. 

 

ARTIGO I 

O Tratado Preliminar de Limites concluído neste dia servirá de base e 

fundamento a outros três, que os dois Altos Contratantes têm convindo e ajustado 

na forma seguinte: 

Em primeiro lugar, um Tratado de perpétua e indissolúvel aliança entre as 

duas Coroas em cujos Artigos se especificarão as respectivas obrigações de cada 

uma, devendo promover-se no termo de dois meses seguintes à ratificação destes 

Artigos separados, ou antes se fazer-se puder. Em segundo lugar, um Tratado de 

comércio entre as duas Nações no qual serão também promovidas e facilitadas as 

vantagens de ambas, e se estenderá dentro do mesmo termo. E em terceiro lugar, 

um Tratado definitivo de limites para uns e outros domínios de Portugal e Espanha 

na América Meridional, logo que tenham vindo todas as notícias e se tenham 

praticado as operações necessárias para especificá-los. 

 

ARTIGO II 

Sendo a guerra ocasião principal dos abusos, e motivo de alterar-se as regras mais 

bem concertadas, querem Suas Majestades Fidelíssima e Católica, para evitá-la 

sempre, como desejam, e muito mais nos seus domínios da América Meridional, e 

manterem perpétua paz aos vassalos de ambas as Coroas, que os motores e chefes 

de qualquer invasão naquelas partes, por leve que seja se castigue com pena de 

morte irremissivelmente; e qualquer presa que façam se  restitua de boa fé 

integrante. Assim mesmo prometem Suas Majestades que nenhuma das duas 
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Nações permitirá a comodidade dos seus portos, e menos os trânsitos pelos seus 

territórios da América Meridional, aos inimigos da outra, quando intentem aproveitar-

se deles para hostilidades. Estes meios e precauções para a continuação da 

perpétua paz e boa vizinhança não terão só lugar nas terras e ilhas da América 

Meridional entre os súditos confiantes das duas Monarquias; mas também nos rios, 

portos e costas e no mar Oceano, desde a altura de extremidade austral da Ilha de 

Santo Antão, uma das de Cabo Verde para a parte do Sul, e desde o Meridiano que 

passa pela sua extremidade ocidental para o poente; de sorte que a nenhum navio 

de guerra, corsário ou outra embarcação, de uma das duas Coroas seja lícito dentro 

dos ditos termos em nenhum tempo acometer, insultar ou fazer o mais mínimo 

prejuízo aos navios e súditos da outra; e de qualquer atentado, que em contrário se 

cometa, se dará pronta satisfação, restituindo-se inteiramente o que acaso se 

houver apresado, e castigando-se com severidade os transgressores. Além disto, 

nenhuma das duas Nações admitirá nos seus portos e terras da dita América 

Meridional, navios ou comerciantes, amigos ou neutrais, sabendo que levam intento  

de introduzir o seu comércio nas terras da outra, e de quebrantar as leis com que os 

dois Monarcas governam aqueles domínios: e para a pontual observância de todo o 

expressado neste Artigo, se farão por ambas as Cortes os mais eficazes encargos 

aos seus Governadores respectivos, Comandantes e Justiças; em inteligência de  

que, ainda no caso que não se espera, que haja algum incidente ou descuido contra 

o prometido ou estipulado neste Artigo, não servirá de prejuízo à observância 

perpétua e inviolável de tudo o mais, que pelo presente Tratado fica disposto. E do 

mesmo modo estipulam por agora e se obrigam os dois Altos Contratantes a não 

permitir, em caso de guerra de alguma das duas Potências com qualquer outra, que 

os seus portos e terras em qualquer parte do mundo que estejam, sirvam direta ou 

indiretamente de auxílio para atacar unicamente e fazer guerra a uma das duas 

Potências Contratantes ou a seus vassalos, navios e territórios, sem que em todo o 

sobredito se estenda que faltem ou prometam faltar aos Tratados que subsistem 

entre as Altas Potências Contratantes e algumas outras Nações, na inteligência de 

que não se haja de abusar deles, para ofender aos vassalos, terras e navios 

portugueses e espanhóis, pois nesta parte se obrigam os dois Altos Contratantes a 

que o que não entrar em guerra observará a mais escrupulosa neutralidade, e que 
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se contra esta declaração houver algum Artigo secreto ou Tratado anterior, que não 

tenha chegado à notícia das duas Potências Contratantes, se lhe comunicarão e 

exibirão reciprocamente e de boa fé para continuar com método e estipulado e 

ajustado solenemente no presente Artigo, e tomar as medidas mais conducentes à 

conservação e defesa dos respectivos domínios, vassalos e navios. 

 

ARTIGO III 

      Desejando Sua Majestade Fidelíssima corresponder à  magnanimidade de  Sua  

Majestade   Católica, e  condescender   com tudo quanto  possa  ser grato e útil aos 

seus vassalos, cede à Coroa de Espanha a Ilha de Ano-Bom na Costa de África com 

todos os direitos, posse e ações que tem a mesma Ilha, para que desde logo 

pertença aos domínios espanhóis, e do mesmo modo que até agora tem pertencido 

aos da Coroa de Portugal. 

 

ARTIGO IV 

      Igualmente Sua Majestade fidelíssima, em Seu nome e de Seus Herdeiros e 

Sucessores, cede todo o direito e ação que tem ou possa terá Ilha de Fernando do 

Pó no Golfo de Guiné, para que os vassalos da Coroa de Espanha se possam 

estabelecer nela e negociar nos portos e costas opostas a dita ilha, como são os 

portos do Rio Gabão e dos Camarões, de S. Domingos, Cabo Formoso e outros 

daqueles distrito; sem que por isso se embarace ou estorve o comércio dos vassalos 

de Portugal, particularmente dos das Ilhas do Príncipe e de S. Thomé, que 

atualmente são e forem para o futuro a negociar na dita costa e portos, 

comportando-se nelas os vassalos portugueses e espanhóis com a mais perfeita 

harmonia, sem que por algum modo se prejudiquem ou embaracem uns aos outros. 

 

ARTIGO V 

      Todas as embarcações espanholas seja de guerra ou de comércio da dita 

Nação, que fizerem escala pelas Ilhas do Príncipe e de S. Thomé, pertencentes à 

Coroa de Portugal, para refrescar as suas tripulações prover-se de víveres ou outros 

efeitos necessários, serão recebidas e Tratadas nas ditas ilhas como a nação mais 

favorecida; e o mesmo se praticará com as embarcações portuguesas de guerra ou 
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de comércio que forem à Ilha de Ano-Bom ou de Fernando do Pó, pertencentes a 

Sua Majestade Católica. 

 

ARTIGO VI 

      Sua Majestade Fidelíssima declara que a  proibição que  se estabelece  para 

que as embarcações estrangeiras de guerra ou comércio, exceto nas arribadas 

forçadas de urgente necessidade, não possam entrar no porto de Santa Catarina e 

na sua costa imediata, como se estipula no Artigo XXII, do Tratado Preliminar de 

limites, não deverá entender-se com os navios espanhóis de guerra ou mercantes 

que arribem aela, antes sim oferece Sua Majestade Fidelíssima que nas ordens que 

haverão de expedir-se, reguladas pelo ajustado no fim do mesmo Artigo XXII, se 

especificará que aquela proibição não compreende os navios espanhóis, pois estes 

terão ali a maior hospitalidade e todos os auxílios que se podem dar aos navios do 

pavilhão de um bom aliado e amigo; observando-se sempre as leis e ordens com 

que aqueles países se governam, respeito a todo proibição de contrabando e de 

qualquer outro abuso. 

 

ARTIGO VII 

      Os presentes Artigos separados se ratificarão no preciso termo de quinze dias 

depois de firmados, ou antes se for possível. 

      Em fé do que nós outros os infra-escritos Ministros Plenipotenciários, firmamos 

de nosso punho, em nome de nosso Augustos Amos, e em virtude das 

Plenipotências com que para isso nos autorizaram, os presentes Artigos separados, 

e o fizemos selar com os selos de nossas armas. 

      Feito no Real Sítio de Santo Ildefonso, no primeiro de Outubro de mil setecentos 

e setenta e sete. 

 

(L. S.) D. Francisco Innocencio de Sousa Coutinho. 

 

(I. S.) El Conde de Floridablanca. 
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TEXTO DE LA REAL CÉDULA DE 1802 

DIRIGIDA AL VIRREY DEL PERÚ368 

 

El sello del rey Carlos cuarto. Sello cuarto. Año de mil ochocientos y dos. El rey. 

Virrey, Governador y Capitan General de las Provincias del Peru, y Presidente de mi 

real Audiencia de la ciudad de Lima. Para resolver mi Consejo de las Yndias, el 

espediente sobre el Gobierno temporal de las Misiones de Maynas, en la provincia 

de Quito, pidió Ynforme á D. Francisco Requena, Governador y Comandante 

General que fué de ellas, y actual Ministro del propio Tribunal, y lo ejecutó en 

primero de Abril de mil setecientos noventa y nueve, remitiendose á otro que dió con 

fecha de veinte y nueve de Marzo anterior, acerca de las Misiones del rio Ucayale, 

en que propuso para el adelantamiento espiritual, y temporal de unas y otras; que el 

Gobierno y Comandancia General de Maynas, sea dependiente de ese Virreynato 

segregandose del de Santa Fé, todo el territorio, que las comprendia, como 

asimismo otros terenos y Misiones confinantes con las propias de Maynas existentes 

por los rios Napo, Putumayo y Yapura. Que todas estas Misiones se agreguen al 

Colegio de Propaganda, fide de Ocopa el cual actualmente tiene las que están por 

los rios Ucayale, Guallaga y otros colaterales con Pueblos en las Montañas 

inmediatos á estos rios, por ser aquellos Misioneros los que mas conservan el fervor 

de su destino. Que se erija un Obispado que comprenda todas estas Misiones 

reunidas con otros varios Pueblos, y curatos prosimos á ellas, que pertenecem á 

diferentes Diócesis y pueden ser vicitados por este nuevo Prelado, el cual podrá 

prestar por aquellos Payses de Montañas, los socorros espirituales que no pueden 

los Misioneros de diferentes Religiones, y Provincias; y que las sirven los distintos 

superiores regulares de ella, ni los mismos Obispos que en el dia estienden su 

jurisdicion, por aquellos bastos y dilatados territorios, poco poblados de Cristianos y 

en que se hallan todavia muchos Ynfieles, sin haber entrado desgraciadamente en el 

gremio de la Santa Yglesia. Sobre estos tres puntos informó del dicho Ministro 

                                                             
368
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Requena, se hallaban las Misiones de Maynas; en el mayor deterioro, y que solo 

podian adelantarse estando dependientes de ese Virreynato, desde donde podrian 

ser mas pronto auxiliadas, / mejor defendidas y fomentarse algun comercio, por ser 

accesibles todo el año los caminos de esa ciudad á los embarcaderos de Jaen, 

Moyobamba, Lamas, Playa-grande y otros puertos, todos en distintos rios, qué dán 

entrada á todas aquellas diversas Misiones, siendo el temperamento de ellas muy 

ánalogo, con el que se esperimenta en los valles de la costa al Norte de esa Capital. 

Espuso tambien era muy preciso que los Misioneros de toda aquella Governacion, y 

de los Payses que debia emprender el nuevo Obispado, fuesen un solo instituto y de 

una sola provincia con verdadera vocacion para propagar el Evangelio, y que 

sirviendo los del Colegio de Ocopa las Misiones de los Rios Guallaga y Ucayale 

seria muy conforme, se encargase tambien de todas las demas que proponia 

incorporar, bajo de la misma nueva Diocesis de conformidad que todo los pueblos 

que á esta se le asignasen, fuesen servidos por los espresados Misioneros de 

Ocopa, y tuviesen á estos varios curatos y hospicios, á la entrada de las montañas 

por diferentes caminos en que poder descansar, y recojerse en sus incursiones 

religiosas: ultimamente informó el mismo Ministro, que por la conveniencia de 

confrontar en cuanto fuese posible la estension militar de aquella Comandancia 

jeneral de Maynas, con la espiritual del nuevo Obispado, debia este dilatarse, no 

solo por el rio Marañón abajo, hasta las fronteras de las Colonias Portuguesas, sino 

tambien por los demas rios que en aquel desembocam y atraviesan todo aquel bajo 

y dilatado Pais de uniforme temperamento transitable por la navegación de sus 

aguas estendiendose tambien su jurisdicion á otros curatos que están á poca 

distancia de los rios, con corto y facil camino de montaña intermedio á los cuales por 

la cituacion en que se hallan nunca los hán vicitado sus respectivos Prelados 

Diocesanos á que pertenecen. Visto en el referido mi Consejo Pleno de Yndias, y 

examinado con la detencion que exije asunto de tanta graveddad, el circunstanciado 

Ynforme de D. Francisco Requena con cuanto en él mas espuso muy 

detalladamente sobre otros partilares dignos de la mayor refleccion, lo informado 

tambien por la Contaduria jeneral y lo que dijieron mis Fiscales me hizo presente en 

consultas de veinte y ocho de Marzo, y siete de Diciembre de mil ochocientos uno su 

dictamen. Y haviendome conformado con él: hé resuelto se tenga por segregado del 



336 

 

 

 

Virreynato de Santa Fé, y de la Provincia de Quito, y agregado á ese virreynato el 

Govierno, y Comandancia General de Maynas, con los pue / blos del Govierno de 

Quijos excepto el de Papallacta por estar todos ellos á las orillas del rio Napo ó en 

sus inmediaciones, estendiendose aquella Comandancia General, no solo por el rio 

Marañon abajo, hasta las fronteras de las Colonias Portuguesas, sino tambien por 

todos los demas rios que entran al mismo Marañon por sus marjenes septentrional y 

Meridional; como son Morona, Guallaga, Pastaza, Ucayale, Napo, Yavarí, 

Putumayo, Yapurá y otros menos considerables, hasta el paraje en que estos 

mismos por sus saltos y raudales inacesibles dejan de ser navegables, deviendo 

quedar tambien á la misma Comandancia general, los Pueblos de Lamas, y 

Moyobamba, por confrontar en lo posible la jurisdiccion Eclesiastica, y militar de 

aquellos territorios, á cuyo fin ós mando que quedando como quedan agregados los 

Goviernos de Maynas y Quijos á ese Virreynato auxilieis con cuantas providencias 

juzgueis necesarias, y os pidiere el Comandante General, y que sirva en ellos, no 

solo para adelantamiento y conservacion de los Pueblos y Custodia de los 

Misioneros, sino tambien para la seguridad de esos mis dominios; impidiendo se 

adelanten por ellos los Vasallos de la Corona de Portugal; nombrando los cabos 

Subalternos ó Tenientes de Governador que os pareciere necesario, para la defensa  

de esas fronteras y administracion de Justicia. Asimismo hé resuelto poner todos 

esos Pueblos y Misiones reunidas á cargo del Colegio Apostólico de Santa Rosa de 

Ocopa de ese Arzobispado, y que luego que les estén encomendadas las doctrinas 

de todos los pueblos que comprende la jurisdiccion designada á la espresada 

Comandancia jeneral y nuevo Obispado de Misiones, que tengo determinado se erija 

dispongais que por mis Reales Cajas mas inmediatas se satisfaga sin demora á 

cada Religioso Misionero de los que efectivamente se encargasen de los Pueblos 

igual sinodo al que se contribuye á los empleados en las antiguas que están a cargo 

del mismo Colegio. Que teniendo este como tiene facultad de admitir en su gremio á 

los Religiosos de la Provincia del mismo Orden de San Francisco, que quieran 

dedicarse á la propagacion de la Fé aliste desde luego á todos los que la soliciten 

con verdadera vocacion y sean aptos para el ministerio Apostolico, prefiriendo á los 

que se hallan en actual ejercicio, de los que pasaron á la Provincia de Quito con este 

preciso destino y hayan acreditado su celo por la Conservacion de las Almas que les 
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hán sido encomendadas sin que puedan separarse de sus respectivas reducciones 

en el caso / de no querer incorporarse al Colegio, hasta que este pueda proveerlas 

de Misioneros Idoneos. Que á fin de que haya siempre los necesarios para las yá 

fundadas, y para las que puedan fundarse de nuevo en aquella dilatada mies, 

dispongais que si no tuviere Noviciado el expresado Colegio de Ocopa, lo pongan 

precisamente y admita en él á todos los españoles, Europeus ó Americanos, que 

con verdadera vocacion quieran entrar de Novicios con la precisa circunstancia de 

pasar á la Predicacion Evangelica, siempre que el Prelado los destine á ella por cuyo 

medio habrá un plantel de Operarios de virtud, y educacion qual se quiere para las 

Misiones, sin tener que ocurrir á colectarlos en las Provincias de estos mis Reynos. t 

Tambien hé resuelto se erijan hospicios para los Misioneros dependientes del 

Colegio de Ocopa en Chachapoyas y Tarma y que el convento de la Observancia 

que existe en Huanuco se agregue al enunciado Colegio, para el servicio de las 

Misiones, cuyos hospicios son muy necesarios á los religiosos como lo informó D. 

Francisco Requena para las entradas y salidas recuperar la salud y acostumbrarse á 

los alimentos y ardiente temperamento de aquellos vajos y montuosos Paises que 

bañan los Rios Marañón Guallaga, Ucayale Napo y otros que corren por aquellas 

profundas e interminables llanuras, y con este mismo fin hé determinado hagais 

entregar á la mayor brevedad á dicho Colegio de Santa Rosa de Ocopa los Curatos 

de Lamas, y Moyobamba para que tengan los Misioneros mas auxilios y faciliten la 

llegada á los embarcaderos inmediatos á los rios Guallaga y Marañon, conservando 

y manteniendo los mismos Misioneros para sus entradas desde Huanuco á los 

Puertos de Playa-grande, Cuchero y Mayro que dán paso á las caveceras del rio 

Guallaga y á las aguas que van al Ucayale, las reducciones y Pueblos situados en 

los caminos que desde dicha ciudad de Huanuco, hay á los tres referidos Puertos 

teniendo de este modo varias rutas, para que segun fueren las estaciones puedan 

entrar sin interrupcion en los dilatados campos que se les encomienda, para 

estender entre sus havitantes la luz del Evangelio. Ygualmente hé resuelto erijir un 

Obispo en dichas Misiones, sufraganeo de ese arzobispado, á cuyo fin se obtendrá 

de Su Santidad el correspondiente Breve, deviendo componerse el nuebo Obispado 

de todas las conversiones que actualmente sirven los Misioneros de Ocopa, por los 

rios Guallaga Ucayale y por los caminos de Montañas que sirven de entrada á ellos / 
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y estan en la jurisdiccion del Arzobispado de Lima, de los curatos de Lamas y 

Moyobamba y Santiago de las Montañas, pertenecientes al Obispado de Trujillo de 

todas las Misiones de Maynas: de los curatos de la provincia de Quijos, excepto el 

de Papallacta: de la doctrina de Canelos en el rio Bobonaza servida por Padres 

dominicos; de las Misiones de Religiosos Mercedarios en la parte inferior del Rio 

Putumayo, perteneciente a lo Obispado de Quito y de las Misiones situadas en la 

parte superior del mismo rio Putumayo, y en el Yapura llamadas de Sucumbios, que 

estaban á cargo de Padres Franciscanos de Popayan, sin que puedan por esta 

razon separarse los Eclesiasticos seculares ó regulares, que sirben todas las 

referidas Misiones o curatos hasta que el nuevo Obispo disponga lo conveniente. 

Aunque este Prelado no tiene por ahora Cavildo ni Yglesia Catedral y puede residir 

en el Pueblo que mejor le paresca y mas convienere para el adelantamiento de las 

Misiones, y segun las urjencias que vayan ocurriendo con todo mientras no huviere 

causa que lo impida puede fijar su residencia ordinaria en el Pueblo de Xeveros por 

su buena situacion en Pais abierto por la ventaja de ser su Yglesia la mas decente 

de todas y la mejor paramentada, con rica Custodia y vasos sagrados, y con Frontal 

Sagrario, Candeleros, Mallas, Yncensarios Cruces y varas de Palio de plata: por el 

numero de sus habitantes de vella indole, y por ser dicho pueblo como el centro de 

las principales Misiones, estando casi á igual distancia de él las ultimas de Maynas, 

que se extienden por el rio Marañon ávajo como las postrimeras, que están aguas 

arriba de los rios Guallaga y Ucayale que quedán ácia el Sur, teniendo desde el 

mismo pueblo acia el Norte, los de los Rios Pastaza y Napo quedandole sólo las del  

Putumayo y Yapurá, mas distantes para las visitas pudiendo poner para el mejor 

Govierno de su Obispado, los correspondientes Vicarios, en cada uno de esos 

diferentes rios, que son los mas considerables de aquellas varias Misiones. Y 

finalmente hé resuelto que la dotacion del nuevo prelado, sea de cuatro mil pesos 

anuales, situado en mis Reales Cajas de esa ciudad de Lima de cuenta de mi Real 

Hacienda, como tambien otros mil pesos para dos Eclesiasticos Seculares, o 

Regulares á quinientos cada uno, que hán de acompañar al Obispo como 

Assistentes y cuyo nombramiento y remocion deve quedar por ahora / al arbitrio del 

mismo Prelado, con la obligacion de dar cuenta ó aviso á ese Superior Govierno en 

cualquiera de los casos de nombramiento: ó remocion y haciendo constar los 
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mismos Eclesiasticos su permanencia en las Misiones, para el efectibo cobro de su 

haber, entrando por ahora en mis Reales Cajas, los diezmos que se recauden en 

todo el distrito del Obispado de cuyos valores me remitireis anualmente una exacta 

Relacion. Y os lo participo para que os, lo mando dispongais tenga el devido y 

puntual cumplimiento la citada mi Real determinacion en intelijencia de que para el 

mismo efecto, se comunica por cedulas y oficios de esta fecha al Virrey de Santa Fé, 

al Presidente de Quito, al Comisario Jeneral de Yndias de la Relijion de San 

Francisco, al Arzobispo de esa Capital, y á los Obispos de Trujillo y Quito. Y de esta 

cedula se tomará razon en la Contaduria Jeneral del referido mi Consejo, y por que 

los Ministros de mi Real Hacienda en las Cajas de esa Ciudad de Lima. Dada en 

Madrid á quince de Julio de mil ochocientos y dos. Yo el Rey. Por mandato del rey 

Nuestro Señor. Silvestre Collar. Tres rubricas. Duplicado. Al Virrey del Perú sobre 

agregacion á aquel Virreynato del Gobierno y Comandancia Jeneral de las Misiones 

de Maynas, y estas al Colejio de Santa Rosa de Ocopa, erijido un nuevo Obispado 

en dichas Misiones. Tomose razon en el Departamento Meridional de la Contaduria 

Jeneral de las Yndias. Madrid treinta y uno de Julio de mil ochocientos y dos. El 

Conde de Casa Valencia. Lima Marzo catorce de mil ochocientos tres. Por recibida 

la Real Cedula de S.M. Guardese y cumplase segun y como en el se contiene, y 

reservandose el orijinal en mi Secretaria de Camara, saquese copia certificada de el 

y traigase. El Marques de Aviles. Simon Ravago. Nota. En veinte y uno de Marzo se 

sacó la copia y se pasó al Asesor por la mesa de Partes. Una rubrica. 

Asi consta y parece de fojas ciento treinta y nueve á ciento cuarenta y seis vuelta del 

tomo quinto de Cedulas Reales respectivas á los años de mil ochocientos uno á 

ochocientos cinco, que existe archivado en el Tribunal Mayor de Cuentas, 

habiendose correjido y confrontado la presente, con su orijinal que vá cierto seguro y 

rubricado, á que me remito. Y de orden verbal del Señor del Tribunal, pongo esta 

copia, en Lima Mayo diez, de mil ochocientos cincuenta y nueve de que certifico. 

 

  VºBº      Antonio Jimeno [rubricado] 

Miguel G. Vigil [rubricado]                                            Secretº. de Camara 

(Texto tomado de un traslado de 1859 que se conserva en el Archivo Histórico Riva Agüero) 

 


