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Francisco de Paula Ferreira de Rezende,
primo do Autor, nos dá este testemunho dos
sentimentos abolicionistas de Perdigão Malheiro:
“(..) legítimo branco, neto de
fazendeiros e ele mesmo senhor de
escravos, não duvidou, no entanto, em
um tempo em que falar em abolição
era mais que um crime e era quase um
sacrilégio, de escrever um livro que ele
muito bem sabia não havia de ter
compradores; e isto unicamente para
convencer a quem não queria ser
convencido, que a escravidão era a
maior de todas as iniqüidades, fosse
qual fosse o ponto de vista debaixo do
qual se a pudesse considerar.
E como (..) era preciso que
ninguém pudesse duvidar da sua
própria sinceridade, ele que não
dispunha de uma muito grande
fortuna, libertou a todos os seus
escravos.”
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O livro mencionado é o “A Escravidão no
Brasil (Ensaio Histório-Jurídico-Social)”, em 3
volumes, editados pela Tipografia Nacional, o
primeiro deles em 1866, ano em que Perdigão
Malheiro terminava sua gestão à testa do
Instituto dos Advogados do Brasil.
É o 2.° volume (Índios), de 1867, que ora
coloco nas estantes virtuais eBooksBrasil. E o
escolhi porque Perdigão Malheiro tem muito a
nos dizer hoje, como o tinha quando o escreveu,
sobre questões sobre as quais ainda não
encontramos a solução e com as quais
continuamos a nos debater.
Espero que o eventual leitor entenda que,
originado de uma fonte em cola e papel de 1867,
em muitos pontos esvanecida pelo tempo, a
fidelidade ao original pode deixar muito a
desejar. Mas lhe asseguro que estará lendo
exatamente como li, com a ajuda, nos trechos
mais esmaecidos, de lupa para poder, na medida
do possível, precisar datas, distinguindo os 3 dos
5, os 9 dos 0; tentando atualizar, no melhor do
meu possível, para o português hoje corrente,
para benefício das novas gerações.
No futuro, talvez, os “órgãos competentes”,
providos de mais recursos do que os meus,
possam fazer circular uma edição digital mais
fidedigna. Até lá, o leitor e eu teremos que nos
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contentar com o que foi possível.
Boa leitura!
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INTRODUÇÃO
Parte II. — Título Único. — Escravidão dos índios.—
Extinção da mesma. — Catequese e civilização.
Cap. I. — Os índios ao tempo da descoberta do Brasil.
— Generalidades
Cap. II. — Expedições. — Primeiras relações com os
naturais. — Introdução da escravidão dos índios. —
Seu desenvolvimento. — Determinações a respeito. —
Colonização. — Regime colonial
Cap. III. — Colonização; regime colonial (continuação).
— Catequese — Os Jesuítas — Padres Manoel da
Nóbrega, José de Anchieta — Missões de índios. —
Guerras dos mesmos. — Novas providências sobre o
seu cativeiro
Cap. IV. — Leis de escravidão dos índios. — Jesuítas, e
colonos. — Leis de liberdade dos gentios. — Novas leis
de escravidão. — Caçadas de índios. — Os Paulistas
Cap. V. — Bula do Papa Urbano VIII a favor dos índios.
— Oposição do povo. — Expulsão de Jesuítas. —
Administração de índios. — Padre Antônio Vieira. —
Aldeias. — Entradas nos sertões para descer gentios. —
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Nova expulsão de Jesuítas. — Novas leis sobre índios e
Jesuítas. — Guerra aos índios; destruição de tribos
Cap. VI. — Leis sobre liberdade dos índios. — Missões
Jesuíticas. — Regimento das missões. — Novas leis de
escravidão. — Descimento de índios. — Guerras dos
mesmos. — Novas providências.
Cap. VII — Bula de Benedito XIV a favor dos índios. —
Novas providências sobre os mesmos. — Guerra das
Missões no Rio da Prata. — Oposição no Amazonas. —
Os Jesuítas. — Leis de liberdade absoluta dos índios.
— Nova forma do seu governo temporal. — Diretório
para o Maranhão e Pará. — Expulsão dos Jesuítas. —
Decadência das aldeias; dispersão dos índios. —
Abolição do Diretório. — Novas providências
Cap. VIII. — Restauração do sistema do terror contra os
índios. — Guerra aos mesmos. — Bandeiras. — Novas
providências para a sua catequese e civilização. —
Sistema misto
Cap. IX. — Direito novo. — Abolição completa e
definitiva do cativeiro e servidão dos índios. — Proteção
e favores. — Sistema atual. — Futuro dos índios ante a
civilização. — Conclusão.
Notas
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Nesta 2ª Parte do presente Ensaio vai
sucintamente historiada a escravidão dos índios
até sua completa e definitiva abolição.
Comprende-se que não era possível deixar de
entrar no plano desse trabalho semelhante
assunto, de cuja importância se fará idéia
aproximada com a leitura desta 2.ª Parte.
Mo era possível, também, prescindir de
historiar ligeiramente a catequese e civilização
dos índios.
E como esta se prendia e prende
imediatamente à colonização, e civilização do
Brasil, foi alargado um pouco o quadro, dando-se
igualmente notícia muito abreviada da povoação,
desenvolvimento e progresso do país.
Intimamente ligada, identificada com a dos
índios é a história dos Jesuítas. Era
absolutamente indispensável acompanhá-los a
par e passo com os índios, desde que pisaram
em a terra do Santa-Cruz até que foram
expulsos.
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Por último, havendo ao trabalho uma parte
social, são aventadas algumas idéias sobre a
catequese e civilização dos indígenas.
Eis em poucas palavras o plano desta 2ª
Parte, e os motivos do mesmo plano.
Cumpre-me, porém, declarar alto e bom
som que não tenho a vaidosa pretenção de haver
escrito obra completa; muito longe disso, apenas
um ensaio: outros o farão.
Também não tenho a louca aspiração de
instruir pessoa alguma, nem de ver abraçadas
algumas de minhas idéias; sobretudo em um
país tão rico de elevadas inteligências, de sábios,
e de ilustrações:— não é para esses que eu
escrevo, que nos meus escritos nada têm que
aprender.
Estes meus trabalhos são apenas um
protesto que do fundo do meu gabinete e na
minha obscuridade desejo fazer a bem de nossa
civilização atual, das idéias e sentimentos do
povo Brasileiro. A liberdade dos índios é desde
1831 garantida pelas leis do um modo
permanente e inconcuso; foi a vitória das idéias
liberais, da civilização e humanidade. Resta
somente a dos Africanos e seus descendentes,
que ainda gemem nos grilhões do cativeiro. Mas
tudo se dispõe para esse outro grande triunfo,
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