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Resumo 
 

 

 

O estudo aqui apresentado busca compreender os modos através dos quais os 

grupos indígenas do século XIX puderam construir seus lugares no interior da 

sociedade oitocentista, cuja ordem dominante soergueu-se a partir do ideário 

civilizacionista. A escola, que historicamente foi identificada como signo de 

civilização, mostra-se o lugar privilegiado de análise por permitir observar o embate 

do projeto civilizatório idealizado pela elite oitocentista e a realidade conflituosa das 

relações emergentes nas diferentes situações de contato entre índios e 

colonizadores. A pesquisa foi construída a partir da leitura de um conjunto de fontes 

documentais relativas à história indígena no período. Para este estudo elegeu-se a 

escola para índios do aldeamento de Nossa Sra. dos Anjos de Itambacuri na 

província de Minas Gerais (1873-1889).  

 
Como a escola virou foco do apêndice, vale repensar o resumo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
The study presented in this text has resulted of an attempt to understand the ways 

that indigenous groups of XIX century used in order to build theirs places inside the 

society of the “eighty hundred years” whose dominant order was lift from the civilizing 

aspiration. School that historically was identified as sign of civilization was seen as a 

privileged place of analyses once it permits to investigate the shock between the 

civilizatory project aspired by the “eighty hundred” elite and the conflictuous reality of 

the emergent relationship in different situations of contact between Indians and 

colonizers. This research was built from lectures of a set of documental sources 

relating to the indigenous history in that period. In order to realize this study it was 

chose the school for Indians of  “Nossa Senhora dos Anjos de Itambacuri” settlement 

in the province of Minas Gerais into 1873 to 1889. 
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Meu trabalho inicial de investigação histórica de questões relacionadas 

aos povos indígenas ocorreu, em 1998, no âmbito de uma pesquisa desenvolvida 

através de bolsa de iniciação científica do CNPq. Num primeiro momento, a 

pesquisa consistiu no levantamento de fontes documentais relacionadas aos povos 

indígenas no século XIX que permitisse obter subsídios para a proposta de 

investigação acerca das práticas destinadas a educar e civilizar os índios habitantes 

da província de Minas Gerais, no período em questão.  

Configurou-se como um dos objetivos do trabalho a possibilidade de 

apreensão das múltiplas dimensões do processo civilizatório que, grosso modo, e, 

em termos amplos, pode ser entendido como um conjunto de ações de caráter 

civilizacionista, percebidas através das intervenções feitas às culturas indígenas de 

Minas Gerais. Do trabalho realizado, resultou o artigo: Indígenas em Minas Gerais e 

suas representações nos documentos do Império (Silva, 2000). Nesse artigo,  

abordo, basicamente, as representações sobre os mineríndios do século XIX  

presentes em fontes documentais1 produzidas no e pelo Governo Imperial.  

A continuidade do trabalho – a leitura de outras fontes e a aproximação 

com autores contemporâneos que investigam temáticas relacionadas à história 

indígena – possibilitou-me um interesse maior pelo tema e, conseqüentemente, o 

aprofundamento de meus estudos. Dois pontos chamaram minha atenção: 

Primeiro, a utilização de fontes documentais apontou para a necessidade 

do cuidado ao lidar com documentos, uma vez que, em muitos deles, encontramos 

uma circularidade e certa regularidade de informações. É o caso, por exemplo, da 

produção de relatórios vinculados aos negócios do Império,2 nos quais podemos 

encontrar uma racionalização quanto à escrita e a apresentação dos assuntos do 

Governo Imperial. Tais relatórios eram instrumentos que, no contexto do século XIX, 

proclamavam, por assim dizer, as discussões de gabinete. O que se depreende da 

 
1 As fontes subsidiárias desse trabalho foram os Relatórios do Governo Mineiro de Transmissão e Administração (1828-
1888); a Legislação Indigenista no século XIX; uma compilação do período, 1808-1889, realizada por  Manuela Carneiro da 
CUNHA (1992); Coreografia Histórica da Província de Minas vol. I e II (1837).   
2 Refiro-me aos relatórios do Governo Mineiro de Transmissão e Administração e também aos Relatórios do Ministério da 
Agricultura. 
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análise deles é a presença de narrativas homogêneas em relação aos sujeitos, no 

caso os índios, bem como de suas práticas culturais.  

Em torno da questão indígena no período oitocentista, a leitura dos 

relatórios do governo me permitiu apreendê-la em suas proposições políticas. O 

discurso veiculado objetivava a difusão de medidas político-administrativas tomadas 

com o intuito de levar a termo a empresa da catequese e civilização dos povos 

indígenas, consideradas estratégias fundamentais para reduzir a barbárie e, 

conseqüentemente, promover a integração do índio na sociedade nacional. 

Entretanto, se o eixo da análise centrava-se na busca do conhecimento sobre os 

próprios sujeitos indígenas, o que se depreendia dessas leituras era a representação 

de uma categoria subsumida sob o signo do “selvagem”. 

O segundo ponto, por sua vez, referia-se aos estágios da produção 

historiográfica sobre a questão indígena em Minas Gerais. O trabalho de revisão 

bibliográfica apontou, por um lado, para o baixo número de pesquisas relativas à 

temática e, por outro, indicou  a necessidade de uma revisão na forma como o 

passado indígena vinha sendo enfocado em algumas produções, basicamente, a 

partir de concepções assimilacionistas e/ou de dominação.  

Nesse momento, pude perceber que tais questões demandavam um 

nível de aprofundamento nos estudos que não poderia ser feito nos domínios de 

um trabalho de iniciação científica. Diante disso, projetei essas questões para 

serem discutidas no âmbito de um trabalho de mestrado. Minha questão inicial 

interrogava sobre os modos pelos quais os grupos indígenas podiam construir seus 

lugares sociais no interior de uma sociedade que pouco os reconhecia, senão como 

hordas de selvagens a serem civilizados.  

Porém, na elaboração do projeto de pesquisa, momento em que ainda 

se desconhece o caminho a ser percorrido, as definições ainda são inconsistentes 

e, com isso, os objetos são provisoriamente recortados. No caso deste trabalho, em 

que tentava apreender de que modo os grupos indígenas ocupavam seus lugares 

no interior da sociedade oitocentista, mas que não estivessem, necessariamente, 

sendo submetidos a um processo de assimilação ou por formas de dominação, 

revelou-se empresa difícil. As fontes que, inicialmente, fundamentavam o corpus da 
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pesquisa mostravam-se pulverizadas e as narrativas insuficientes para sustentar a 

tese proposta. Tal recorte mostrou-se, então, provisório e precisou ser mais bem 

delineado a partir da realização de uma revisão bibliográfica, da pesquisa empírica 

e da aproximação com os campos de investigação da história e da antropologia. 

No processo de revisão bibliográfica, optei por analisar os trabalhos de 

autores contemporâneos que discutiram as diversas representações sobre os 

povos indígenas,  particularmente, tendo como recorte espaço-temporal a província 

de Minas Gerais, no século XIX. Deparei-me com um reduzido número de 

pesquisas o que veio corroborar algo já sinalizado por alguns autores, 

particularmente, por Jonh Manuel Monteiro (1998) e Isabel Missagia de Matos 

(2000).  O primeiro autor chamava a atenção, ainda, para as formas como o 

passado indígena vinha sendo trabalhado em algumas produções, ou seja, 

marcado por um sistemático processo de dominação. Tendo por base essas 

considerações, decidi analisar as representações sobre os povos indígenas 

presentes nas produções analisadas. 

Uma das constatações apontava para o fato de que, nas pesquisas 

historiográficas desenvolvidas tanto por historiadores quanto por antropólogos, as 

reflexões giravam em torno dos processos instituídos desde a colonização, com o 

propósito de promover a assimilação do índio à sociedade nacional. Era pontual, 

nessas pesquisas, o encaminhamento de discussões que evidenciavam as 

diferentes formas de exclusão que marcaram a história indígena. O contato 

interétnico estabelecido entre índios e não-índios era significado a partir do sentido 

das perdas que representou, sendo outras dimensões pouco consideradas.  

Em alguns estudos, nos quais se pretendeu demonstrar o subjugamento 

e a dominação sofridos pelos povos indígenas, criou-se uma bipolaridade no 

entendimento da relação entre os índios e os não-índios, ou seja, a presença de 

dois blocos opostos e irredutíveis de acordo com um esquema interpretativo que 

opõe resistência e dominação. O quadro que se formava a partir dessas leituras me 

fez interrogar sobre outras questões: seriam os processos de dominação sobre os 

povos indígenas a única maneira de dar visibilidade a identidade desses povos no 

passado? A participação dos povos indígenas no processo de formação da 
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identidade nacional se fizera sempre a partir da domesticação? É possível 

pensarmos em outros lugares sociais ocupados pelos povos indígenas na 

sociedade mineira oitocentista? 

Era preciso ponderar sobre essas questões sem deixar de reconhecer 

que, de fato, em algumas situações de contato, prevaleceu o processo histórico de 

dominação sobre os índios. Era preciso admiti-lo sem, no entanto, reduzir a história 

dos povos indígenas a esses processos (ou às tentativas) de dominações 

presentes em diversos momentos históricos. Tornava-se cada vez mais clara a 

necessidade de se partir da investigação desses processos e buscar problematizá-

los em suas condições de objetividade.  

Nesse sentido, no interior das formas de dominação, fez-se necessário 

interrogar sobre o lugar pluriétnico dos sujeitos indígenas. Se, por um lado, a 

exclusão era o mote constitutivo dessas análises, num contexto em que o processo 

situacional era predominantemente marcado por formas de dominação, por outro, 

ficava ausente, nesses estudos, a localização dos índios como sujeitos sociais que, 

integrados a uma realidade mais ampla, política e cultural, podiam interagir e 

ressignificar suas próprias identidades. 

Diante dessas questões, retomei o trabalho com as fontes documentais. 

As fontes documentais a que tive acesso não sustentavam a historicidade do objeto 

em estudo. Todavia, a leitura de um documento sempre apontava para a existência 

de outros e estes de mais outros. Pude perceber, ao longo dessas leituras, que as 

formações discursivas presentes nas fontes não se davam no vazio, elas tinham 

seu lugar de produção e também seu público leitor. No caso dos Relatórios dos 

Presidentes de Província e Fallas dirigidas a Assembléa Legislativa, fontes 

primeiras da minha investigação, eram discursos dirigidos a um público específico, 

os legisladores, e tinham objetivos claramente expostos: revelar as ações 

empreendidas pelo Governo Imperial na tentativa de organizar a catequese na 

província.  

Tendo feito essas considerações, procedi à leitura de diferentes fontes 

oficiais buscando captar a lógica interna de estruturação dos discursos. Minha 

intenção era perceber se essas formações discursivas, embora tendo uma mesma 
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matriz de produção, isto é, os organismos ligados ao Governo Imperial, possuíam 

uma variação capaz de dar sustentabilidade à tese proposta. Dito de outro modo, a 

intenção seria analisar se os discursos se apresentavam de forma linear ou se 

havia no seu interior rupturas, contradições, permanências, descontinuidades, 

enfim, o registro de práticas discursivas que informassem, para além das atuações 

do governo, a mobilização dos povos indígenas. 

Tais questões indicaram a necessidade de estabelecer algumas 

categorias de análise que tornassem mais objetiva a leitura dessas fontes. Realizei 

a seleção dos documentos tentando avaliar os diferentes discursos produzidos 

sobre os índios. Pude perceber que esses discursos variavam o sentido 

dependendo da posição do observador. Isto é, havia um tipo de discurso produzido 

por aqueles que mantinham contato direto com os índios e outro produzido por 

pessoas que jamais tiveram contato com os índios, como no caso dos presidentes 

de província que apresentavam seus relatórios falando sobre os índios sem ao 

menos os terem visto. Enfim, essas categorias me orientaram no sentido de dar 

uma maior organicidade ao trabalho, uma vez que as leituras seriam mais 

direcionadas.  

Porém, foi essa mesma documentação que me fez atentar ainda para a 

questão da escolarização indígena. Se, num primeiro momento, minha pretensão 

com a educação era investigá-la tomando-a no sentido amplo do termo, isto é, 

buscava interpretar a dimensão educativa de algumas práticas consideradas pelas 

elites intelectuais oitocentista como práticas civilizatórias, dentre elas, o trabalho, os 

aldeamentos, a legislação, no momento seguinte, no manuseio dessas novas 

fontes documentais, deparei com um conjunto de informações que se relacionavam 

mais diretamente com o processo de escolarização indígena. Essas fontes me 

motivaram a continuar a investigação. 

Se a descoberta dessas novas fontes me dava um incentivo para o trabalho 

de investigação sobre os processos de escolarização dos povos indígenas, devo 

reconhecer ainda que, ao tomar conhecimento do texto de Marta Rosa Amoroso 

(2001) sob o título de “Mudança de hábito: catequese e educação para índios nos 

aldeamentos capuchinhos”, através do qual essa autora chama a atenção para se 
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investigar melhor o contexto das escolas dos aldeamentos, senti-me mais 

confortável e teoricamente mais amparada.  

Reconheci que as referências que eu havia encontrado eram poucas, 

entretanto, colocavam-me diante da necessidade de compreender melhor o que 

foram aquelas escolas. Novas questões e novas problematizações foram surgindo. 

Minhas indagações iam ao encontro daquelas realizadas por Amoroso (2001), ao 

se perguntar sobre os significados de terem sido as escolas dos aldeamentos 

reconhecidas como escolas para índios, contarem com a presença de professores 

indígenas e a alfabetização ter sido realizada, primeiramente, na língua materna. 

Essa ordem de fatos incentivou-me a buscar outras fontes que permitissem saber 

mais sobre essas escolas.  

Um fato curioso e que merece ser registrado é que a documentação que 

posteriormente encontrei sobre as escolas para índios era produzida 

separadamente do contexto das outras escolas. Uma prova disso é que, no 

trabalho de investigação feito por pesquisadores ligados ao GEPHE,3 em que se 

procedeu a um amplo levantamento de documentos sobre a instrução pública no 

século XIX, em nenhum momento apareceram dados referentes às escolas para 

índios ou sobre a instrução indígena. 

Essa observação conduziu-me a questionamentos referentes à ordem dos 

discursos. Se o indígena era produzido ou percebido como um outro diferente no 

interior dos textos legais, dos discursos científicos, dos discursos literários, entre 

outros, estaria, também, sendo produzido a partir da diferença nos discursos 

educacionais? Se assim o fosse, estaria sendo demandada a produção de uma 

escolarização específica? De outro modo, como seria entender uma educação 

específica e particularizada, considerando a função da educação e da escola posta 

na modernidade, cujo intento era produzir formas mais ou menos homogêneas? 

Prosseguindo as leituras sobre a documentação encontrada, deparei-me 

com um conjunto de informações que se relacionavam com a escolarização 

indígena. Selecionei, então, a documentação referente ao aldeamento de Nossa 

 
3 Grupo de estudos e pesquisas em História da Educação da  Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
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Senhora dos Anjos de Itambacuri na província de Minas Gerais (1873-1889). A 

opção por trabalhar com esse aldeamento deveu-se à organização de seus 

documentos e à grande notoriedade que ele assumiu entre os discursos oficiais. 

Portanto, a escolarização emergia como uma prática, ao que tudo indica, que se 

revestiu de grande importância no contexto dos aldeamentos. 

À medida que avançava na leitura dos documentos referentes à escola, 

mais questões iam surgindo. Interrogava sobre os sentidos da prática de 

escolarização para índios e o que ela significava naquele contexto. Era necessário 

discutir a experiência da escola do Itambacuri em suas particularidades, porém sem 

perder de vista a dimensão posta à escola na modernidade, como aquela que se 

produz “branca”, “européia” “uniformizante”. Nesse sentido, que tensionamentos 

poderiam ser apreendidos? Como os índios poderiam, a partir de suas práticas 

culturais, estar demandando uma educação “diferenciada” e, assim, modificando a 

perspectiva da escolarização homogênea? 

Postas essas questões, descrevo a forma como este texto está 

organizado. Este trabalho compõe-se de quatro capítulos. No primeiro capítulo  

procurei tecer considerações teórico-conceituais, apresentando o campo da História 

Cultural sob o qual esta pesquisa se inscreve. Minha tentativa foi refletir sobre a 

história dos povos indígenas buscando apreendê-la a partir do campo conceitual da 

nova História Cultural, valendo-me ainda de formulações conceituais da 

Antropologia Cultural. Posteriormente, busquei interrogar sobre os estágios de 

produções relacionadas à história dos povos indígenas e, também, da História da 

Educação. Seguindo-se a essas considerações, procurei chamar a atenção para a 

forma como o passado indígena vem sendo trazido em produções recentes. 

No segundo capítulo do trabalho, busquei refletir sobre a questão da 

civilização, à luz das teorizações feitas por Norbert Elias, e sobre a produção do 

discurso civilizacionista para os povos indígenas no Brasil Imperial, tomando a 

leitura de três autores oitocentistas: José Bonifácio (1823); von Martius (1845); e 

Couto de Magalhães (1875). Para Norbert Elias, entender os sentidos postos para a 

civilização dos povos implica compreender essa mesma civilização como resultante 

de um constructo histórico, nesse sentido, minha expectativa em relação aos 
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autores escolhidos era buscar perceber como eles produziram seus discursos 

sobre a necessidade de civilizar o indígena no século XIX. 

No terceiro capítulo foram apresentadas problematizações em torno das 

idéias de raça e etnicidade veiculadas no século XIX. Nos textos das fontes 

documentais havia uma predominância do termo raça para se referir aos índios. 

Entretanto, em alguns documentos foram feitas referências à etnicidade dos grupos 

indígenas. Causou-me surpresa a presença desses dois termos no contexto do 

século XIX, uma vez que me parece bastante atual o debate sobre a questão da 

raça e da etnicidade, particularmente, referindo-se à problemática do índio e do 

negro em nossa sociedade. O que pude perceber é que não se trata apenas de 

optar pela utilização de um ou outro termo, trata-se de compreender as diferentes 

concepções que cercam cada um deles, razão que os faz ainda hoje 

permanecerem como dúvidas persistentes nos debates sobre relações raciais. 

Acrescentei ao final deste trabalho um apêndice, inicialmente pensado 

como quarto capítulo, em que procurei apresentar alguns aspectos da política 

indigenista do século XIX, buscando nesse contexto analisar a criação das escolas 

dos aldeamentos como parte do projeto civilizatório para os índios no referido 

período. Para este estudo é apresentada a escola para índios que funcionou no 

aldeamento indígena de Nossa Senhora dos Anjos de Itambacuri, no período de 

1873 a 1889. A opção por esse aldeamento deveu-se ao fato de ele atender ao 

recorte espaço-temporal desta pesquisa e à grande recorrência de seu nome nos 

documentos do Império. 

 Por fim, apresento as considerações finais deste trabalho através das 

quais procuro retomar o texto que construí avaliando o que foi possível avançar 

desde as minhas primeiras interrogações sobre a pesquisa. E, posterior e 

finalmente, deixo aparecer os traços de pessoalidade que marcaram minha 

pesquisa e me mostraram os meus próprios limites como pesquisadora.  

.   
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1 Considerações em torno da política indigenista do século XIX –  a 
problemática da escolarização indígena 

 

No decorrer do século XIX, os agentes colonizadores produziram múltiplas e 

diferentes estratégias a fim de implementar a política indigenista imperial. Não é sem 

razão que, no decorrer dos oitocentos assiste-se a uma intensificação do campo 

jurídico com a crescente implantação de leis, decretos e regulamentos como partes do 

processo civilizador. 

Na estruturação das medidas políticas adotadas, verifica-se que adquiriu 

centralidade a preocupação com os espaços sociais e geográficos, tais como 

aldeamentos, quartéis e escolas. As mudanças não deveriam ocorrer apenas em 

relação aos indivíduos ou grupos, mas ainda sobre o entorno que os circundava. No 

caso dos povos indígenas, houve uma intensa preocupação em retirá-los das matas e 

promover a instalação de ambientes adequados a sua educação. 

Houve, ao longo do século XIX, diferentes maneiras de conduzir a política 

indigenista. Na primeira metade do século, delineou-se um cenário marcado pelo 

emprego de uma política agressiva e de combate aos índios. No entanto, o que se 

verifica a partir da segunda metade é um apelo à adoção de métodos brandos e 

suavizados no tratamento a ser dado à questão. 

A política repressiva contra os povos indígenas foi tornada oficial a partir do 

governo de D. João VI que, em 1808, assinou duas Cartas Régias, através das quais 

declarava guerra ofensiva contra os índios da Capitania de Minas, genericamente, 

conhecidos como Botocudos. Segundo o monarca, as razões que o levaram a adotar 

tais medidas foram: 

As graves queixas que da Capitania de Minas Geraes tem subido á Minha Real 
Presença sobre as invasões, que diariamente estão praticando os Índios Botecudos, 
Antropophagos em diversas, e muito distantes partes da mesma Capitania, 
particularmente sobre as margens do Rio Doce, e rios, que no mesmo desagoão, e 
onde não só devastão todas as Fazendas sitas naquelas visinhaças, e tem forçado 
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muitos Proprietarios e abandonallas com grave prejuizo seu, e da Minha Real Coroa 
(...) Tendo-se verificado na Minha Real Presença a inutilidade de todos os meios 
humanos, pelos quaes Tenho Mandado que se tente a civilisação, e os reduzillos a 
Aldear-se, e a gozarem dos bens permanentes de huma Sociedade pacifica, e doce 
debaixo das justas, e humanas Leis, que regem os Meus Povos; e até havendo-se 
demonstrado,  quão pouco útil era o sistema de Guerra defensivo, que contra elles 
eu tenho mandado seguir, visto que os Pontos de defeza em huma tão grande, e 
extensa linha não podiam bastar a cobrir o Paiz.1

A estratégia de combate aos índios Botocudos era, segundo ele, o meio 

eficaz de mantê-los sob o jugo da Lei e ensinar-lhes o temor a sua Real Coroa. Conter 

as correrias promovidas pelos índios era, ao mesmo tempo, proteger as propriedades e 

os proprietários de terra, fontes de recursos para a Coroa Real.  

Através dessas Cartas Régias, o Governo criou a Junta de Civilização e 

Catequese dos índios que reunia um corpo técnico administrativo composto pelo 

Presidente, o Governador e Capitão-general e seis vogais sendo: quatro deles militares; 

o Ouvidor da Comarca do Ouro Preto, na qualidade de Auditor do Regimento de 

Cavalaria de Linha; e o escrivão deputado da Junta da Fazenda. O principal objetivo da 

criação desse órgão seria a “formação de um corpo de soldados pedestres para serem 

empregados no serviço contra os bárbaros”; a recuperação e redistribuição dos terrenos 

infestados pelos índios Botocudos; e a presença, em cada um dos distritos sob 

vigilância da Junta, de um comandante experiente em fazer guerra aos selvagens.  

A área a ser coberta pela vigilância dessa Junta seria a região do Rio Doce, 

localidade esta de grandes conflitos envolvendo diferentes tribos indígenas ou entre 

índios e fazendeiros. Após a instalação dessa Junta, a região ficou conhecida como as 

“Divisões do Rio Doce”. Embora essa Junta não fosse considerada legalmente como 

militar, o método de pacificação escolhido foi a utilização de táticas de guerrilha 

aplicadas contra os índios, uma vez que se “nomeou para comandantes homens 

práticos de romper mattas e de bater, ou perseguir os Índios, quando fasião correrias, e 

hostilidades dos fazendeiros”.2

                                                 
1 In CUNHA, 1992, p. 123. 
2 Relatório do presidente de província do ano de 1832 
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Muito embora as Cartas Régias, de 13 de maio e 24 de agosto de 1808, 

tratassem de medidas de combate aplicadas a um grupo específico, os Botocudos da 

Capitania de Minas Gerais, governadores de outras províncias do Império também se 

apropriaram dos entendimentos dessa lei, dando a ela livre interpretação e aplicando-a 

no combate a outros grupos indígenas.3

Antes da instituição dessas duas Cartas Régias, ao longo de três séculos de 

colonização, as guerras empreendidas contra os índios foram oficialmente reconhecidas 

como defensivas, isto é, só se poderia revidar aos ataques indígenas, mas jamais, por 

parte de organismos ligados à Coroa poder-se-ia principiar a guerra. Desse modo, as 

Cartas Régias de 1808 legitimaram o uso da violência física como forma de civilizar os 

índios. 

Entretanto, se D. João VI encontrou adeptos para suas medidas de combate 

aos índios, houve também vozes discordantes. Cunha Matos (1837) diz que: 

Esta Carta Régia levantou geral clamor no Brasil e fora dele na parte que tocava à 
declaração de guerra aos Botocudos. O governo foi atacado de impolítico e bárbaro 
em proceder contra tribos de índios selvagens como se foram nações civilizadas; e 
foi mais justamente atacado de bárbaro, por mandar fazer guerra de exterminação a 
capricho dos comandantes das divisões, a quem se concedeu uma latitude de 
poderes que recordava o arbítrio dos antigos paulistas bandeirantes, ou capitães de 
entradas e sertanistas, nos territórios de Minas Gerais, Cuiabá, Mato Grosso e 
Goiás.4

Uma voz que se mostrou discordante quanto às medidas adotadas por D. 

João VI foi a do Barão de Valença, ao assinar, em 1825, a Decisão do Império de  n. 

242. Por meio desse documento, o Barão proibia a utilização de métodos violentos no 

trato com os índios Purys, da Província do Espírito Santo, que se achavam trabalhando 

na abertura da estrada de Minas a Villa de Itapemirim. Ele recomendava que: 

Se empregue as maiores diligencias, afim de que os fazendeiros se hajam com toda 
a moderação e prudencia para com os indios, facilitando-lhes os auxilios que uma 
boa hospitalidade exige, abstendo-se de quaesquer actos de barbaridade e 

                                                 
3Um exemplo ilustrativo foi o que ocorreu com os índios Gamela de Codó, no Maranhão em 1810. O major Paula  Ribeiro, 
afirmando a inutilidade da suavidade e da candura no trato com os mesmos índios, considerou a repressão pelo uso da força a 
forma de conter as atrocidades cometidas por eles e decidiu, então, aplicar os dispositivos da Lei de 13 de maio de 1808. (Cf. 
CUNHA, 1992). 
4 MATOS, 1837, p 116. 
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vingança, e promovendo por todos os meios possíveis de brandura e afabilidade a 
sua total civilisação, de que resulta o maior proveito a este Império.5

Por fim, a Lei de 27 de outubro de 1831 revogou as Cartas Régias que 

mandaram fazer guerra e pôr em servidão os índios Botocudos. Nesse documento lê-

se: 

A Regência, em nome do Imperador, o Senhor D. Pedro II, Faz saber a todos os 
súbditos do Imperio, que a Assembléa Geral Legislativa Decretou e Ela sancionou a 
Lei seguinte: Art. 1 o. – Fica revogada a Carta Régia, de 5/11/1808, na parte em que 
mandou declarar a guerra aos Indios Bugres da Província de São Paulo, e 
determinou que os prisioneiros fôssem obrigados a servir por 15 anos aos milicianos 
ou moradores, que os apreendessem. Art. 2 o. – Fica também revogadas as Cartas 
Régias de 13/05 e de 2/12/1808, na parte em que autorizavam, na Província de 
Minas Gerais, a mesma guerra e servidão dos índios prisioneiros (...). Art. 6 o. – os 
Juízes de Paz, nos seus Distritos, vigiarão e acorrerão aos abusos contra a 
liberdade dos índios.6

Embora a legislação sendo um dos instrumentos de maior notoriedade nas 

sociedades modernas, seria ingênuo admitir sem ressalvas que a lei tem o poder 

imediato de reverter antigas práticas ou instituir novas. A legislação como um 

mecanismo de regulamentação é passível da prática de subversão, de 

descumprimento, de interpretação, de burla, entre outras coisas. No caso das Cartas 

Régias de 1808, que à época tinham o poder de Lei, mesmo após a sua revogação, 

continuou tendo lugar em algumas regiões a prática de se investir no combate aos 

índios. Um indício que aponta para tal perspectiva está no Aviso de n. 40, de 15 de 

junho de 1850, do Ministério do Império, ao reprovar as hostilidades empregadas pelo 

presidente da província do Mato-Grosso contra os índios selvagens e recomendar-lhe a 

abstenção desse meio como contrário à catequese e civilização dos mesmos índios. 

Podemos afirmar também que, na primeira metade do século XIX, a prática 

de legislar sobre questões relacionadas aos povos indígenas foi, sobretudo, localizada. 

Legislava-se segundo o interesse de cada província, de modo que os Atos Legais não 

podiam ser generalizados como válidos para todas as províncias do Império. Tal 

perspectiva revela a ausência de uma unidade em relação às formas de governar sobre 

                                                 
5 Collecção das Decisões do Governo do Imperio do Brasil 1825, 1885, p. 158. 
6 Ordenações Filipinas, Livro I, título 88.  
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questões relacionadas aos povos indígenas. Ou seja, se havia uma intencionalidade em 

tornar civilizados os índios, os meios empregados para se atingir tal propósito iam 

sendo constituídos na experimentação de variadas formas. 

O que se verifica, na primeira metade do século XIX, é a presença de uma 

legislação pontual e flutuante nos termos de uma definição dos modos de tratar a 

questão indígena. Embora a lei evidenciasse a tentativa de um ordenamento jurídico, 

não se instituiu, no período, nenhuma política pública de maior abrangência que 

definisse com maior clareza como se deveria promover a civilização dos índios. 

Somente com o Decreto de n. 426, de julho de 1845, conhecido como 

Regulamento das Missões, é que fixou o novo tratamento para a questão indígena na 

segunda  metade do século XIX. Esse decreto ao mesmo tempo em que propunha uma 

releitura de antigas práticas civilizacionistas, buscava dar novos contornos à Política 

Indigenista Imperial, instituindo-se como uma lei geral que iria regulamentar a 

catequese a ser praticada em todo o país. Por isso, pode ser considerado um marco na 

história do indigenismo oitocentista. 

Em tese, a instituição de uma lei geral significava a redução dos poderes 

locais sobre a deliberação de atos associados à catequese indígena e, em termos 

jurídicos, fixava oficialmente a diferença entre índios e nacionais. O estabelecimento de 

uma lei geral evidenciava dois pontos: primeiro, a lei operava a partir de mecanismos de 

igualdade, uma vez que passava a reconhecer os índios como sujeitos com direito à 

proteção do Estado. Por outro lado e ao mesmo tempo, a lei operava a partir do 

mecanismo da singularização, ou seja, propunha dar regulamentos específicos no 

tratamento de questões relacionadas aos povos indígenas.  

Sem entrarmos no mérito da eqüidade gerada pela lei, o que se evidencia da 

prática de legislar é o reconhecimento de que os povos indígenas deveriam ser regidos 

de forma diferenciada. Desse modo, a legislação instituía juridicamente a diferença e 

indicava para a necessidade de um tratamento peculiar das questões relacionadas aos 

povos indígenas.  
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De acordo com as mudanças na atuação junto aos povos indígenas, ao 

longo do século XIX, observa-se que a catequese assumiu novos contornos em relação 

aos séculos de colonização vividos no Brasil. Segundo apontam alguns autores, como 

Florestan Fernandes (1975), Meliá (1979), Paiva (1982), a catequese religiosa 

missionária praticada pelos Jesuítas em relação aos povos indígenas fundamentava as 

relações de contato entre os grupos. No entendimento desses autores, o objetivo 

principal da catequese missionária dos jesuítas seria promover a transformação 

completa dos índios, ou seja, “negar a diversidade dos índios, aniquilar culturas e 

incorporar a mão-de-obra indígena à sociedade nacional”.7

 Em algumas fontes documentais, relativas ao século XIX, observa-se um 

esforço por parte do Governo em demonstrar uma ruptura com o modelo puramente 

religioso da prática de catequizar os índios. Um dos indicadores dessas mudanças 

refere-se à própria identidade que o serviço vai assumir, vindo a constituir-se como um 

dos mais importantes ramos do público serviço. É significativo observar ainda que, 

como um serviço público, a catequese exigiu, com freqüência, a presença de um corpo 

administrativo especializado: ministros, diretores gerais, diretores parciais, professores, 

missionários entre outros. O crescente número de pessoas empregadas no serviço da 

catequese e civilização dos índios nos leva a pensar numa burocratização própria da 

forma estatal de governar.  

 

1.1 A chegada dos padres capuchinhos no Brasil e o contexto de formação das 
missões 

 

Até os anos 40, por determinação do Governo Imperial, as missões 

estrangeiras foram proibidas de atuar no Brasil.8 Entretanto,  no ano em questão, o 

                                                 
7 FERREIRA, 2001, p. 72. 
8Segundo Serafim J. Pereira, em 1828 a Assembléia Legislativa Provincial aprovou um projeto que proibia a entrada de 
religiosos no Império. Vetava ainda a criação de Novas Ordens e expulsava do País os frades que obedecessem a seus 
superiores fora do Brasil. 
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Governo decide retomar a política missionária no país. De fato, como parte das 

medidas adotadas pelo Governo, chega ao Brasil, nesse período, a Missão Oficial dos 

padres Capuchinhos vindos da Itália. O Governador Geral, Araújo Lima, e o 

representante da Santa Sé, no Brasil, Monsenhor Fabrini, em 12 de outubro de 1840, 

firmaram, formalmente, um acordo que previa o estabelecimento de regras para o 

funcionamento dessa Missão Oficial. 

Uma das principais obrigações confiadas a esses religiosos era ocuparem-se 

da educação e promover a catequese e civilização dos índios. Para tanto, deveriam 

fundar aldeamentos e nesses espaços educar, instruir e civilizar os povos indígenas. Ou 

seja, buscar estabelecer um conjunto de práticas afirmadas como capazes de produzir  

condutas racional, moral e social entre os povos indígenas. Instituir essa racionalidade 

implicava diretamente num esforço por parte do Estado no (re) conhecimento dos povos 

indígenas. Tal é essa perspectiva, que uma das recomendações constantes no 

Regulamento das Missões, de 1845, era que os governos provinciais realizassem 

“censos” no sentido de indicarem quem e quantos eram os índios existentes naquele 

momento.9

O novo cenário delineado, na segunda metade do século XIX, aponta para 

uma diferença no tratamento de questões relacionadas aos povos indígenas. A 

repressão e a utilização da força física para dominação, características da política 

indigenista da primeira metade do século, deveriam ser substituídas por formas 

disciplinares. Esse processo disciplinar deveria ser construído com base na instauração 

de mecanismos de regulação, tais como a delimitação de espaços de circulação e um 

intenso apelo para que os índios reconhecessem as vantagens da vida em sociedade e 

do amor à propriedade. De modo recorrente, a elite dirigente reconhecia o equívoco do 

uso da repressão e da violência como estratégias para a civilização.  

Norbert Elias (1993), em O Processo Civilizador, fornece algumas pistas para 

interpretarmos o contexto dessas mudanças. Esse autor indica três condições 

definidoras do processo civilizatório: o monopólio do Estado sobre a força física, a 

                                                 
9 A esse respeito, ver, por exemplo, os artigos 6 e 7 do Dec. n. 425. 
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normatização dos comportamentos através da codificação dos costumes e o grau de 

interesse que os indivíduos possuem em acatar as normas de comportamentos ditas 

civilizadas, abrindo mão de sua força em nome da capacidade de persuasão e 

influência.  

Em relação à última consideração analisada por Elias, ou seja, instituir entre 

os sujeitos a respeitabilidade às normas de comportamentos civilizados, esteve o ponto 

de maior tensão nas relações entre Governo e índios. O grande desafio enfrentado 

pelos agentes responsáveis pela catequese era o de encontrar argumentos, dentro da 

lógica dos indígenas, que os permitissem produzir suas estratégias de convencimento. 

Produzir entre os índios a idéia de “vida social” dentro da lógica civilizacionista parecia 

uma tarefa cada vez mais urgente para as elites dirigentes. Trazemos aqui alguns 

trechos de fontes documentais que corroboram essa perspectiva. 

 No relatório da Repartição dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras 

Públicas, enviado a Assembléa Legislativa, em 1862, o ministro e secretário de Estado, 

Manoel Felizardo de Souza Mello, ressaltava a importância da catequese, porém 

advertia que: 

Os effeitos das providencias até agora dadas não têm sido alcançados na amplitude 
que é para desejar-se, provindo isto da propria natureza do objeto, que exige tempo, 
muita perseverança, grande actividade, aturado zelo e abnegação da parte dos 
agentes da autoridade, e que ao mesmo passo depara obstaculos, que de improviso 
não podem ser superados, na indole e nos costumes indígenas, a quem se tem 
communicar os beneficios da vida social, e das santas doutrinas do christianismo. 

Em um dos relatórios da Diretoria Geral dos Índios, registra-se ainda que, 

(...) Como quer o Governo que lhes saudem (os índios) a civilisação que 
desconhecem, e que o locomovel de Fulton (referindo-se ao trem ferrroviário), 
atravesse uma zona que lhes pertence, devassando seus domínios, derrubando 
suas florestas, único patrimonio de uma raça que ahi come, bebe, vive e tem a 
sepultura de seus avós, sem reconhecer os grandes beneficios que dálhi lhes 
advém.10

As falas desses diretores são elucidativas da presença de um tensionamento 

entre o que a sociedade dita civilizada instituía enquanto um valor e o que as 

                                                 
10 Relatório da Diretoria Geral dos Índios. 1875. APM 
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sociedades indígenas reconheciam como seus próprios valores. Nessa mesma direção, 

poderíamos também pensar a questão dos aldeamentos. Do ponto de vista institucional, 

eram espaços públicos propostos legalmente por força jurídica, cuja intencionalidade 

seria solucionar problemas de manutenção da ordem pública.  

Interessava ao governo retirar os índios dos recônditos das matas, do 

ambiente hostil e selvagem das florestas, propondo o aldear como forma de manter 

sobre eles um certo controle. Porém, é preciso considerar ainda a perspectiva já 

salientada por alguns autores11 no que respeita ao interesse econômico dos governos 

das províncias, uma vez que, por meio dos aldeamentos, poder-se-ia obter a 

desinfecção dos sertões, sua liberação para a construção de estradas, a fixação de 

alguns grupos indígenas nômades e a transformação desses núcleos em futura cidade. 

 Contudo, se os aldeamentos cumpriam a função de servirem de estratégia 

ao Governo para viabilizar seus propósitos de modernização das províncias, eles 

puderam, ainda, ser transformados em espaços de socialização, onde novas redes de 

sociabilidades foram sendo gestadas, a partir das relações de interdependência ali 

estabelecidas. Um processo complexo, marcado por tensões, limites e possibilidades 

postos pelos sujeitos ali existentes: índios, não-índios, missionários, viajantes, entre 

outros.  

 

1.2 Alguns olhares sobre a historiografia da educação indígena 

 

Se, no âmbito da historiografia geral, podemos questionar o volume de 

produções que tematizam os povos indígenas, as lacunas são ainda maiores quando a 

questão é recortada para o campo da historiografia da educação. A maior parte dos 

estudos que focalizam a história da educação dos povos indígenas refere-se ao período 

                                                 
11 Cf. DUARTE 2002; CUNHA 1992; MOREIRA, 2001, entre outros. 
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colonial brasileiro. Sendo raro encontrar produções sobre os processos de 

escolarização no século XIX. 

Nas investigações referentes ao período colonial, as discussões tratam, 

essencialmente, da atuação missionária empregada pelos jesuítas na educação 

religiosa desses povos. Ferreira (2001) observa que diferentes autores12 que estudaram 

o período colonial enfatizaram que “o objetivo das práticas educativas instituídas 

naquele momento, era negar a diversidade dos índios, ou seja, aniquilar culturas e 

incorporar a mão-de-obra indígena à sociedade nacional”.13

Esses estudos não trouxeram outro entendimento para a educação senão o 

de compreendê-la como uma prática instrumental e modelar, cujo propósito serviria à 

dominação e a conversão dos povos indígenas aos hábitos do cristianismo. A prática 

escolar não constituiu um campo de estudos na perspectiva desses autores. Nas 

narrativas então produzidas, há uma impossibilidade de apreender a educação como 

uma prática social específica que tem nas escolas, nos seminários, nos colégios, nas 

salas de aula, na relação mestre/aprendiz e nos processos de leitura/escrita seus 

espaços de produção. 

De fato, ainda há pouco investimento em pesquisas de cunho historiográfico 

que buscam investigar sobre as práticas destinadas à educação de grupos etnicamente 

diferenciados, como no caso dos ciganos, dos índios e dos negros.14 A não focalização 

de pesquisas nessa direção limita o desenvolvimento da compreensão acerca dos 

modos de atuação escolar frente à diversidade cultural dos povos. Um desafio posto, 

hoje, aos historiadores da educação é o de identificarem que outros sentidos e 

significados guarda a educação frente a grupos etnicamente diferenciados. 

Lúcio Kreutz (1998), analisando a relação entre processos identitários e 

educação, afirma que: “na história da educação, é fundamental perguntar-se sobre o 

alcance e limites das referências de análise, no sentido de sua potencialidade para 

                                                 
12 FERNANDES, 1975; SCHADEN, 1976; MELIÁ, 1979;  HAUBERT, 1990,  entre outros apud Ferreira, 2001.  
13 FERREIRA 2001, p. 72. 
14 Em relação à educação dos negros, ver Marcus Vinícius FONSECA (2000). 
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captar a complexa trama da dinâmica social”.15 Esse autor ressalta a perspectiva de 

análise enfatizada pela Nova História Cultural, para a qual as práticas culturais devem 

ser tomadas como objeto de investigação, o que faculta ler a trama das tensões e 

relações sob a ótica do cultural, da “forma como os processos foram desencadeados, 

envolvendo a capacidade inventiva dos agentes e sua dinâmica de representação”.16

Para esse autor, ter consciência de que a sociedade está atravessada por 

oposições de classe, étnicas e de gênero nos coloca diante da necessidade “de 

desenvolver trabalhos que mostrem como a escola atuou na realidade frente ao desafio 

da diversidade de culturas”.17 Kreutz salienta ainda que, para se entender como no 

processo educacional se imprimiram as marca das especificidades étnico-culturais, 

torna-se necessário voltarmos o olhar para o contexto das etnias e culturas. Segundo 

ele: 

Uma história da educação a partir desta perspectiva necessita ter como ponto de 
partida a contextualidade fática do diálogo étnico-cultural, isto é, partir do contexto 
histórico em cujo marco se efetivou o encontro/desencontro. Em outras palavras, 
não se começara pelo diálogo (ou então monólogo) sem levar em conta as 
assimetrias reinantes, mas pela pergunta sobre as condições do mesmo. As etnias 
e culturas, mesmo onde aparecem excluídas e marginalizadas, nunca são 
realidades mudas, simples objeto de interpretação. Elas são fontes de sentido e de 
construção do real.18

Devemos considerar ainda que os sujeitos do processo educacional/escolar 

puderam reelaborar, ressignificar e construírem suas próprias impressões, não num 

abstrato a-histórico, mas a partir de condições dadas, cujo movimento de construção 

ocorreu num ambiente em que as marcas da etnicidade estiveram presentes. O étnico 

constitui uma das bases sobre as quais se funda o real. Nesse sentido, a etnicidade é 

um dos elementos para se pensar a dinâmica da sociedade.  

Tal perspectiva de análise nos coloca diante da necessidade de 

compreender a educação não como um dado acabado, mas como uma permanente 

construção na qual se associam seus diferentes agentes e o universo de suas práticas 

                                                 
15 KREUTZ, 1998, p. 103. 
16 Ibidem, p. 103. 
17 KREUTZ, 1998, p. 94. 
18 Ibidem, p. 94. 
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culturais. Desse modo, a educação adquire um sentido plural, uma vez que sua 

materialidade é dada por seus sujeitos, os quais, por sua vez, constroem suas práticas 

e desenvolvem formas diferenciadas de perceberem e representarem o processo 

educacional.  

 

1.3 Escola e escolarização na Modernidade: a produção dos discursos em favor 
da escolarização no Brasil oitocentista 

 

Alguns autores têm destacado o papel relevante assumido pela escola no 

contexto da modernidade. Entre eles, Lúcio Kreutz (1998) afirma que, nesse contexto, 

alguns mecanismos em defesa da igualdade de direitos foram acionados, destacando-

se o grande movimento da Revolução Francesa, por meio do qual buscou-se operar 

uma universalização no conceito de povo e nação, desconsiderando as diferenças 

culturais. Segundo ele, “O processo educacional e escolar foi acionado em razão dessa 

universalização”.19

Para esse autor, na modernidade, a escola foi concebida em função dos 

grandes projetos político-sociais. Silva (1996) acrescenta ainda que, a partir de então, a 

idéia de educação segue os preceitos do constante progresso social. O advento da 

Revolução Francesa desencadeou movimentos em favor da igualdade de direitos, 

levando a considerar “os diversos grupos humanos como povos ou nações”,20 

operando-se um pretenso coletivo no qual as especificidades e diferenciações culturais 

não tiveram lugar. A escola e o processo educacional foram chamados a atuar nessa 

universalização. 

Falcon (1986)21 salienta que, dentre as práticas ilustradas modernas, poucos 

terão sido os temas cuja importância haja alcançado nível semelhante ao da educação 

                                                 
19 Ibidem, p. 85. 
20 Ibidem, p. 97. 
21 FALCON apud KREUTZ, 1999. 
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e da escola. A crença na possibilidade libertadora da escola fundava a proposta da 

necessidade de escolarização das massas. Para os intelectuais iluministas, a 

modernização do ensino era tarefa urgente, só sendo possível se o Estado evocasse 

para si essa responsabilidade. 

Para Lúcio Kreutz (1999), o processo escolar dentro dos ideais iluministas 

teria como objetivo transformar o sistema de ensino não apenas em seus agentes, mais 

ainda em seus pressupostos filosóficos e pedagógicos: 

Na perspectiva iluminista entendia-se que o sistema educacional teria de ser 
submetido ao controle estatal, tendo-se como referência um Estado comprometido 
com a visão do “moderno”, do “laico”, e com valores descritos como “civilizados”, 
“iluminados”. Por isso era necessário laicizar os quadros docentes, rejeitando-se a 
formação pedagógica provinda de quadros religiosos. O processo educacional 
escolar foi acionado em razão dessa perspectiva de laicidade e de 
universalização.22

Dentro dessa mesma racionalidade iluminista de perspectivação unitária da 

população, a escola seria responsável por ajudar a forjar, na população, os sentimentos 

de pátria, nação e de pertencimento, forçando, assim, a uma homogeneização a partir 

de certos mecanismos de adesão e produzindo um duplo movimento de inclusão e 

exclusão ao impor espaços, conferir palavras e/ou negá-las. 

Ainda segundo Kreutz (1999), a escola, tal como implementada na formação 

dos Estados Nacionais, tornou-se um dos instrumentos privilegiados que conduziria os 

indivíduos a uma internalização das idéias de que os conhecimentos tratados sob uma 

perspectiva globalizante seriam superiores aos saberes particulares e locais. Nessa 

perspectiva, a cultura dominante assumia o lugar de cultura de referência, de cultura 

padrão.  

Nessa mesma direção, José Gondra (1998), entre vários outros autores, 

analisa a questão da escolarização no Brasil indicando o fato de que o século XIX 

caracterizou-se como um tempo em que se fizeram sentir os desafios de escolarizar a 

população brasileira. Desafios que, segundo esse autor, se fizeram visíveis: “pelas 

denúncias da edificação da educação feminina, dos conteúdos e modos de ensinar, da 

                                                 
22 KREUTZ, 1999, p. 85. 
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preocupação com os aspectos científicos e religiosos dos objetos estudados, das 

rotinas escolares e das práticas pedagógicas, dentre outros elementos”.23

No século XIX, os discursos das elites dirigentes brasileiras enfatizaram a 

educação como capaz de produzir uma população ordeira. Nesse ínterim, a instrução 

pública se constituiu a partir de um campo de novas práticas em concordância com os 

novos rumos da vida social, cujos princípios constituintes se pautavam pela ordem, pelo 

progresso, pela modernização, pela evolução e pela civilização. Instruir a população 

brasileira, no século XIX tornava-se um imperativo para a manutenção de status de 

nação saída da condição de colônia para Império. A nova condição política, jurídica e 

administrativa, gerada pelo novo regime imperial, buscava imprimir as marcas da 

diferença em relação à forma de governar anterior.  

Em 1830, Antonio Paulino Limpo de Abreu, presidente da província de Minas 

Gerais, afirmava que: 

A Instrucção publica, Srs., tem sido um objecto constante de vossa solicitude 
patriotica. Conhecendo perfeitamente, que um Povo illustrado não pode jamais 
submetter-se ao jugo da tyramnia, vós tendes derramado essa instrucção por toda a 
superficie da Provincia, cujos habitantes assàs esclarecidos hoje na theoria dos 
direitos, e devêres do homem social adorão a Liberdade legal, distinguindo com 
vista perspicaz a linha divisoria, que a extrema ou dos excessos da anarchia, para 
se recearem, e prevenirem contra ella, ou dos horrores do despotismo, para o 
detestarem como o flagelo mais nocivo ao Estado.24

E também no Relatório de 1856, do Director geral da instrucção em Minas 

Gerais, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, encontramos o seguinte: 

Maravilha o progresso que tem tido a instrucção na Provincia de Minas nestes 
ultimos annos, e para prova desta asserção basta comparar o numero progressivo 
dos alumnos, que tem frequentado as aulas, e dos Collegios que annualmente se 
multiplicão. 

Em relação ao lugar da instrução, vale observar o que afirma o Presidente 

Coronel Joaquim Camillo Teixeira da Motta, em  agosto de 1862. 

A Instrucção Publica é o alicerce primordial de nossa futura civilisação; elemento 
indispensavel do desenvolvimento da industria; garantia suprema das instituições e 

                                                 
23 GONDRA, 1998, p. 65. 
24 Relatório da Instrucção Pública 1862. APM 
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dos direitos individuais, nem por todos esses titulos a instrucção publica há 
alcançado na Provincia de Minas o lugar elevado que lhe destinão todos os paizes 
cultos. E, entretanto seu começo foi augurado pelas mais felizes ideias, e pelos 
resultados que desde logo estabelecerão sensivel differença entre a nossa mais 
desfavorecida classe, e as das outras Provincias do Imperio. (...) Há muito se diz, e 
nós o temos experimentado – a escola é o mestre –: n’aquella se reverberão todos 
os vicios e defeitos, como as virtudes e conhecimentos deste. E é esta 
incontestavelmente uma das mais profundas raizes do mal entre nòs: o pessoal 
encarregado do magisterio, especialmente na instrucção primaria, é em geral 
ignorante e mal educado.25

A instrução pública da população era considera uma peça fundamental na 

construção de um estado nacional brasileiro e de um povo civilizado. Na província de 

Minas, assim como nas demais províncias, os governos estiveram interessados na 

instrução elementar como instrumento por meio do qual poderiam elevar-se à altura das 

nações civilizadas européias. Como salienta Cynthia Greive Veiga (1999), os apelos à 

organização e expansão da instrução pública no Brasil, assim como em outros países, 

desconsiderando as diferenças, convergiam para os argumentos da necessidade de 

construção da unidade nacional, formações da opinião pública e de cidadãos que não 

poupassem esforços para o desenvolvimento do progresso cultural, nacional e material 

do Império.26

No século XIX, o Brasil foi marcado pela afirmação de um discurso sobre a 

necessidade de escolarizar a população. Entendemos a escolarização como um 

processo através do qual se afirma a produção de referências sociais específicas que 

tem a escola, ou a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos, 

como eixo que lhe dá sentidos e significados. Nesse sentido, nosso olhar se volta para 

a compreensão das chamadas conseqüências sociais, culturais e políticas da 

escolarização, de um modo particular, em relação aos povos indígenas.  

 

 

 

                                                 
25 Ibidem. 
26 VEIGA, 1999, p. 142. 
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1.4 A educação para índios no século XIX: primeiros movimentos 

 

Para os povos indígenas, a experiência com a “educação” não é 

necessariamente nova, uma vez que esteve presente desde os primeiros contatos com 

os portugueses. Um exemplo ilustrativo dessa ocorrência é que, no ano de 1760, o 

Governador e Capitão-General do Pará propôs ao Secretário de Estado Adjunto do 

Conde de Oeiras a fundação de um seminário para índios. A proposta foi submetida a 

alguns pareceristas os quais foram unânimes em afirmar a educação como necessária 

para se: 

Adquirir nelles [os índios] os hábitos da piedade e religião com que se preservão 
daquelles vícios a que naturalmente se inclina a natureza corrupta dos homens, 
aprendendo ao mesmo tempo as primeiras artes e rudimentos que os habelitão para 
as mais superiores faculdades, para a sociedade política e sociedade humana (...) 
para a instrução dos meninos índios se fundarão as Escollas, onde com a doutrina 
Crhistãa aprendem igualmente a ler, escrever e o idioma portugues.27

A educação para os índios dos tempos coloniais adquiriu expressão nos 

termos da catequese missionária, cujo conteúdo definia-se pela doutrinação cristã: seus 

dogmas, seus princípios morais, sua espiritualidade.28 Nessas condições, a escola teria 

uma dupla função: mostrava-se o lugar privilegiado para se transmitir os dogmas da 

religião cristã e ainda possibilitava tomar contato com outras práticas culturais da 

sociedade letrada, como o processo de leitura e escrita. No caso dos povos indígenas 

de tradição oral, a imersão nesse outro mundo, produziu mudanças que ainda hoje não 

conseguimos dimensionar. 

Ferreira (2001), ao analisar as práticas educativas no período colonial, afirma 

que elas objetivaram negar a diversidade dos índios, configurando-se num processo de 

aniquilação cultural e servindo, ainda, de meio para o desenvolvimento da mão-de-obra 

indígena empregada pela sociedade nacional. Segundo Ferreira, alguns estudos feitos 

em relação ao período demonstraram que, naquele momento, a educação brasileira 

guardou uma estreita ligação com a história da igreja no Brasil, sendo a educação 

                                                 
27 Pareceres sobre a instituição de um seminário para índios no Pará – 1760. In ANDRADE, 1978. 
28 PAIVA, 1982, p. 76. 
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afirmada como um meio pelo qual  a Igreja propagaria seus dogmas e disseminaria a 

doutrina cristã. De acordo com essa aurora, “Até a expulsão dos missionários da 

Companhia de Jesus, em 1759, os jesuítas usaram a educação escolar, entre outras 

coisas, para impor o ensino obrigatório em português como meio de promover a 

assimilação dos Índios à civilização cristã”.29

Amoroso (2001), por sua vez, chama a atenção para as mudanças na 

compreensão da escolarização dos tempos da colônia e a que se buscou efetivar no 

Império, afirmando que “a educação para índios, nesse período, moldou situações 

complexas e pouco conhecidas que em muito a distanciam do projeto colonial”.30 

Segundo essa autora, termos, como escola para índios, ensino na língua indígena e 

professores índios, passaram a ser utilizados pelo indigenismo do Brasil monárquico. 

Essa autora salienta, ainda, a necessidade de se produzirem estudos mais 

aprofundados que demonstrem as particularidades vividas em cada província do 

Império. 

 Sendo assim, nos primeiros anos de Império, a educação para os povos 

indígenas, sobretudo no plano das práticas discursivas, foi marcada por uma nova 

intencionalidade. Não se tratava mais somente de converter índios aos hábitos do 

cristianismo, mas incliná-los a uma outra ordem moral civilizatória marcada pela ação 

do Estado. No mesmo contexto em que se disseminou a escolarização elementar para 

os cidadãos livres do Império, afirmou-se a necessidade da escolarização indígena, 

entretanto, tratada de modo diferenciado. A escolarização dos índios se caracterizou 

por uma combinação entre outros elementos básicos constituintes da escolarização 

universal, por exemplo, a difusão dos saberes elementares, o estabelecimento de 

procedimentos de fiscalização e controle (como mapas de freqüência e identificação de 

alunos), a organização de locais específicos para a aula, mas também incorporou 

elementos constitutivos da cultura dos povos indígenas, como veremos. Pretendia-se, 

com isso, conferir-lhes uma outra condição de etnicidade, a de índio civilizado. 

                                                 
29 FERREIRA, 2001, p. 72. 
30 AMOROSO, 2001, p. 134. 
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No século XIX, as primeiras medidas efetivas por parte do governo para se 

consolidar a educação indígena circunscreveram-se ao campo jurídico. Um decreto de 

1832, proposto pela Assembléia Provincial de Minas, deliberava acerca da criação de 

um colégio para a educação da mocidade indiana. Nesse decreto, lê-se: 

A Regência, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Ha por bem Sancionar, e 
Mandar que se execute a seguinte resolução da Assembléa Geral Legislativa, 
tomada sobre outra do Conselho Geral da Provincia de Minas Geraes: 

Art. 1o. Haverá na Província de Minas Geraes um collegio de educação, destinado á 
instrucção da mocidade indiana, e collocado no lugar, que ao Presidente em 
Conselho parecer mais apropriado. Havendo a necessaria divisão no edificio, que a 
isso se destinar, para elle se accommodar a juventude de um e outro sexo. 

Art. 2o. Neste collegio ensinar-se-hão os dogmas da Religião Christã, os principios 
de educação civil e moral, as primeiras letras, officios mecanicos, principios de 
arithmetica, e grammatica brazileira. 

Art. 3o. A direcção do collegio será confiada a um Inspector, que vigie não só sobre 
a economia domestica, como sobre os outros empregados. Haverá tambem um 
Sacerdote para plantar nos corações juvenis o germem das virtudes religiosas: um 
mestre habil para o ensino das primeiras letras, principios de arithmetica, e de 
grammatica brazileira; e uma mestra para o ensino das meninas; os quaes vencerão 
os ordenados, que pelo Presidente em Conselho forem marcados. Haverão além 
destes os mais empregados indispensaveis, e que nos estatutos forem ordenados. 

Art. 4o. Poderão ser recolhidos neste collegio os indios, logo que tocarem á idade de 
cinco annos completos, e emquanto não tiverem mais de doze; e serão nelle 
conservado segundo os estatutos, até que tenham recebido o grão de instrucção 
conveniente. Ao Director Geral dos Indios cumpre a execução deste artigo, fazendo 
a remessa dos Indios ao Inspector do collegio, com declaração de seus nomes, 
idades, nações, nomes de seus pais, e mais circumstancias, a fim de que se 
registrem no livro de matriculas do collegio. 

Art. 5o. No collegio serão também admittidos os Indios adultos, que forem 
susceptíveis de instrucção, bem como os meninos, e meninas brazileiras, que se 
queiram instruir nas horas proprias da lição, com tanto que nem uns, nem outros 
tenham residencia dentro do collegio.  

Por Jose Lino Coutinnho, do Conselho do mesmo Imperador, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios do Imperio asim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em 6 de Julho de 1832, undecimo da Independencia e do 
Império.31  

                                                 
31 In CUNHA, 1992, p. 153. 
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No relatório do Presidente da província de Minas Gerais, Manuel Ignácio de 

Mello e Souza, apresentado ao Conselho Geral no ano de 1832, tal questão é saudada 

nos seguintes termos: 

Vós Srs., com a vossa proposta approvada pela Assemblea Geral e sancionada em 
6 de junho deste anno, destes um grande impulso a sua civilisação, criando um 
Collégio para a educação da mocidade Indiana; pois estes voltam ao centro de suas 
famílias depois de educados em princípios da moral, e da vida social, serão os 
Mestres mais enérgicos e proveitosos; e, entretanto, que se obtém as informações 
necessárias para a designação do lugar do Edificio, que deverá não ser longe da 
linha divisória, que se está a concluir, para que os pais possão facilmente irem ver 
seus filhos, e percão a desconfiança de que lhes são roubados; O conselho do 
Governo prepara o Regulamento respectivo, que na forma da lei vos será 
apresentado32. 

 

Embora a criação do colégio tenha sido pauta de discussão nas assembléias 

provinciais, tal decreto foi revogado por uma lei posterior. Entretanto, esse é um dado 

significativo à medida que revela um tipo de preocupação com a educação para os 

povos indígenas expressa numa vontade política. A escola, a partir de um lugar próprio 

e de uma cultura específica, passou a ser legalmente reconhecida como espaço de 

transmissão do saber destinado, também, para as comunidades de tradição cultural 

indígena.  

Posterior a esse período, o Decreto n. 426, de 1845, retoma o tema da 

instrução para a população indígena. O decreto previa que deveriam ser criadas 

“escolas de primeiras letras” em todos os aldeamentos de todas as províncias “onde 

não bastasse o missionário para esta função”. O conteúdo didático previa “ensinar a ler, 

escrever e contar aos meninos, e ainda aos adultos, que sem violência se dispusessem 

a adquirir essa instrução”. A lei propunha ainda a “formação para o trabalho”, já que o 

projeto apontava para a criação de oficinas de artes mecânicas, estimulava o cultivo da 

agricultura, o treinamento militar e o alistamento dos índios em companhias especiais, 

como a da navegação. 

                                                 
32 Relatório do presidente de província do ano de 1832. 
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A partir da segunda metade do século XIX, de modo paulatino, a prática de 

se abrir escolas para índios, ou ainda, uma preocupação com a educação indígena vai 

tomando forma na sociedade imperial. Amoroso (2001) destaca que, nesse período, “ao 

todo 26 escolas da Ordem Menor foram subvencionadas pelo governo central para 

ministrar educação primária a crianças indígenas”.33 O que confere maior notoriedade a 

esse fato, são as produções de dados estatísticos sobre as escolas, o número de 

alunos, professores etc., particularmente, no interior dos aldeamentos. 

No relatório do Ministério da Agricultura Comércio e Obras Públicas, do ano 

de 1876, encontramos as seguintes referências sobre as escolas dos aldeamentos: 

No aldeamento do Rio Doce ha uma escola de instrucção primaria frequentada por 
37 alumnos somente, visto faltarem as precisas accommodações para as meninas 
que alli existem em numero talvez superior34. 

No Itambacury ha também uma escola provisória frequentada por 116 alumnos, 61 
do sexo masculino e 55 do feminino35. 

 E no ano de 1877, essa mesma repartição informa sobre os mesmos 

aldeamentos apresentando os seguintes dados: 

Ha no aldeamento do Rio Doce 255 índios, pertencentes às tribus Aranam, Chik-
chik, Bonito, Chony, Figueira, Major, Batum, Tronqueira, Jeporoca, Mallaly, sendo 
136 homens e mulheres 119. (...) A escola de primeiras lettras funcciona 
regularmente, e é frequentada por 35 alumnos, que mostrão bastante adiantamento. 
Espera-se que no correr deste anno seja maior a frequencia, incluindo-se na 
matricula os indios maiores das quatro aldêas da Figueira36.  

Em relação ao aldeamento de Itambacury os dados revelam que: neste aldeamento 
existem 570 indigenas. Frequentão a respectiva escola de primeiras lettras 119 
alumnos menores, sendo 62 do sexo masculino e 57 do feminino37. 

Em fala que o Sr. Dr. Antonio Gonçalves Chaves dirigiu à Assembléia 

Legislativa Provincial, no ano de 1883, referindo-se ao aldeamento do Itambacuri, dizia: 

Este estabelecimento muito tem prosperado, debaixo da direcção dos missionários 
Capuchinhos Frei Seraphim de Gorizia e Frei Angelo de Sassoferrato. Possue elle 

                                                 
33 AMOROSO, 2001, p, 147. 
34 Relatório do Ministério da Agricultura do Comercio e Obras Publicas do ano de 1876. APM 
35 Ibdem.  
36 Relatório do Ministério da Agricultura do Comercio e Obras Publicas do ano de 1877. APM 
37 Ibdem.  
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245 fogos, uma igreja matriz, hospicio dos padres e duas escolas primarias para 
ambos os sexos. Existem atualmente aldeados 872 índios, sendo 440 homens e 
432 mulheres; as escolas são frequentadas por 62 homens e 51 mulheres38. 

E, em 1884, o mesmo Dr. Antonio Gonçalves Chaves referia-se à escola do 

Itambacuri, destacando que: 

As escolas de primeiras lettras regidas pelos indigenas Domingos Ramos Pacó e 
Romualda Orphão de Meira, são frequentadas por 63 alunnos e 50 allunas39. 

Como vimos, a relação dos índios com a educação esteve presente em 

diversos momentos históricos e cada qual conformou um sentido único e específico. A 

educação para índios no século XIX, particularmente, a que se deu nos limites dos 

aldeamentos, indica para especificidades que dão um tom diferenciado às escolas e um 

novo direcionamento para compreendermos o universo das práticas escolares.  

Nossa investigação sobre a escola para índios do aldeamento do Itambacuri 

permitiu compreender uma dupla dimensão presente nessa escola. Institucionalmente, 

a escola ensinava regras e instituía normas. Entretanto, havia ainda, no seu interior, a 

produção de uma complexa trama de relações sociais, postas por seus sujeitos. No 

caso do aldeamento do Itambacuri, que contou com professores índios para o ensino na 

língua materna, foi preciso construir essa prática educativa, muito provavelmente, 

demandada pelos diferentes grupos indígenas ali presentes. 

 

1.5 A escola para índios do Itambacuri 

O aldeamento de Itambacuri foi fundado, em 1873, na região do Vale do Mucury, 

norte da província de Minas Gerais, tendo como seus fundadores os Frades italianos 

Serafim de Gorízia e Ângelo de Sassoferrato. Esses missionários chegaram ao Brasil 

na década de 70 dos oitocentos e, após um curto período de três meses para 

aprendizado da língua portuguesa, receberam do Governo instruções para o 

                                                 
38 Relatório do presidente de província do ano de 1883. 
39 Relatório do presidente de província do ano de 1884 
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estabelecimento da Missão. Segundo Frei Ângelo de Sassoferrrato (1915) essas 

instruções consistiam em: 

Estabelecer nas matas do Mucury, no logar mais apropriado para a reunião de 
múltiplas tribus de selvagens. Devia ser quanto possível, um ponto central, que 
deparasse bello horizonte visual, e onde se pudesse formar uma aldeia, uma 
freguezia e até uma cidade.40 Por recomendação do Diretor Geral de índios, estes 
padres foram instruídos a instalar o aldeamento em lugares de terras fértilissímas e 
de abundantes mananciais de água potável, pela possibilidade futura da produção 
agrícola.41

Frei Ângelo de Sassoferrato e seu coadjuntor, frei Serafim de Gorízia, 

relataram, em 1915, qual sensação sentiram ao chegar às matas do vale do Mucury: 

Por toda parte só se deparava medonha mata. Ao europeu causava pasmo as 
arvores seculares do Brazil de 30, 40 e mais metros de altura e de grossura 
extraordinaria. Estavamos rodeados dessas extensissimas florestas virgens, abrigo 
de onças e tigres ferozes, de serpentes enormes e venenosas e de selvagens ainda 
mais temerosos. Para se achar um sitio conveniente, accordo com as instruções do 
Governo, deviamos percorrer muitos logares dessa rossa.42

Frei Serafim de Gorízia (1915) relata que, antes de partirem para as matas 

do Itambacuri, hospedaram-se em Philadélphia cidade vizinha ao espaço onde seria 

erguido o aldeamento. Estando ambos os frades naquela cidade, fizeram o primeiro 

contato com a tribo indígena dos Poton. Por meio de um intérprete, comunicaram aos 

índios sobre a missão que deveriam implantar na região e perguntaram, ainda, a esses 

mesmos índios sobre a qualidade dos terrenos pelos quais vagavam. Os índios, como 

os únicos conhecedores da região, apontaram o local onde deveriam instalar o 

aldeamento. Os missionários, com a ajuda de alguns índios principiaram, em fevereiro 

de 1873, a abertura das primeiras picadas que punham em comunicação a região do 

Itambacury e a cidade de Philadélphia. 

Em fins do ano de 1873, o aldeamento de Itambacuri já contava com uma 

Igreja, lugar para instrução dos índios e casas de abrigo. O primeiro discurso proferido 

por Frei Serafim de Gorízia e relatado por Frei Ângelo de Sassoferrato evidenciava o 

                                                 
40 AMOROSO, 2001, p, 147. 
41 Ibidem, p. 147, grifos meus. 
42 Ibdem. 
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tom político da missão de catequese e civilização indígena. Nas palavras desse 

missionário: 

Frei Serafim, ora enthusiasmado, ora contente, proferiu magnifica predica em que 
expôs os alevantados fins de nossa nobre missão; rogou encarecidamente ao 
civilisados se congraçassem com os selvagens; os protegessem e agradassemos; 
travassem com elles sincera amizade e até se lhes prendessem pelos laços do 
matrimonio, porque os índios eram também gente como nós, tendo a mesmissima 
origem, e creados também por Deus para conhecel-O, amal-O, servil-O, e assim 
alcançarem a vida eterna. (...) Frei Serafim, logo se convenceu de que não deveria 
formar dos indígenas um povo à parte, separado do nacional civilisado, por que isso 
prejudicaria o fim que nós e também o governo, tinhamos em mira. Por isso, abriu 
logo escolas para ambos os povos misturando-os como si formassem um só(...) O 
ensino nas escolas consistiu sempre na instrucção primaria, no catecismo, trabalhos 
manuaes e da lavoura. Tres e quatro annos depois de sua fundação, nossas 
escolas já regorgitavam de meninos e meninas das duas raças.43

São várias as dimensões presentes nas falas de Frei Serafim que, por si só, 

apresentam questões fundamentais para serem problematizadas. Por ora, tomemos 

apenas um ponto: “não formar dos índios um povo a parte”. Em relação ao ponto 

destacado, é fundamentalmente importante interrogarmos sobre qual entendimento 

estaria sendo posto por esses missionários para a perspectiva do contato. Na 

concepção desses missionários, a convivência entre índios e nacionais nos 

aldeamentos possibilitaria a criação de um repertório cultural comum. A expectativa era 

que os índios, convivendo com os nacionais, fossem transformando suas condutas  e 

adquirindo hábitos mais civilizados.  

No entanto, o que podemos verificar, a partir da leitura das fontes que tratam 

sobre os aldeamentos, é que esses lugares, longe de serem os “laboratórios de 

aprendizagem das vivências do colonizador”, eram também apropriados pelos índios 

que instituíam ali seus hábitos e suas condutas. No interior dos aldeamentos, convivia 

um universo de práticas culturais diferenciadas entre si. Nelas, estiveram presentes 

práticas culturais dos colonizadores, tais como a celebração de missas, a construção de 

moradias, a abertura de estradas, a presença de imagens sacras, a presença da 

escola, o rito do casamento. Mas, também, práticas culturais indígenas. 

                                                 
43  Memórias de Frei Ângelo de SASSOFERRATO, 1915.  Synopse da Missão de Itambacury. Arquivo do Convento, RJ. 
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Frei Ângelo de Sassoferrato (1915), em sua Synopse da Missão de 

Itambacury, relatou algumas práticas culturais mantidas pelos índios nos aldeamentos 

as quais lhe causavam estranheza. Por exemplo, a maneira como os índios reagiam à 

morte: 

Quando entre os aborígenes morria alguém, havia sempre pavoroso absorto, 
vinganças  estupidas, brigas e roubos, tudo accrescido do pranto das mulheres, a 
moda das carpideiras judaicas. Muito trabalho e muita paciencia eram precisos ao 
pobre missionário para acalmal-os e distrahil-os de tamanhas desordens: o que 
muitas vezes só se conseguia a custa de presentes e dadivas. Quando algum morre 
no mato, abandonam o corpo, que é devorado pelos urubús. Uma vez Fr. Angelo, 
acompanhado dum camarada, penetrou pela floresta: numa tapera deparou-se-lhes 
uma índia morta, havia dois dias, e collocada numas ripas de palmito. Abriram uma 
cova sufficiente e nella, depois de rezado o “Libera me Domine” enterraram a 
defunta.44

Frei Ângelo destaca ainda singularidades do ritual fúnebre dedicado aos 

rapazes mais jovens. Segundo ele: 

Quando morre um rapaz, já amestrado no manejo das flechas, collocam junto ao 
mesmo algumas e o respectivo arco, persuadidos, que na grande  viagem, que tem 
que fazer, poderá encontrar alguns inimigos. É isso uma idéia material que indica, 
todavia uma noção de immortalidade da nossa alma.45

 Ainda se referindo às práticas culturais indígenas, em outro trecho narrou a 

seguinte passagem: 

Quando uma pessôa, por enfermidade ou velhice, não pode mais acompanhar sua 
tribu, o maior acto de caridade que lhes dispensam as outras é ajuntar-lhe uma 
pouca de lenha, accender-lhe um fogo, achegar-lhe comidas e água; o que feito, 
desamparam a infeliz que, quasi sempre, é victimada pelas feras.46

Quanto à religiosidade indígena, Frei Ângelo de Sassoferrato observou que: 

A religião, propriamente dicta é quasi nulla nesses selvagens. Possuem uma ideia 
material do Ente supremo, vivendo quanto ao mais numa lastimavel  ignorancia. 
Quando desencadeia um temporal acompanhado de fortes trovoadas, dizem que é 
Deus que esta “valente”.47

                                                 
44. Memórias de Frei Ângelo de SASSOFERRATO, 1915.  Synopse da Missão de Itambacury. Arquivo do Convento, RJ. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47Ibidem. 
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Os exemplos destacados acima, escolhidos entre várias outras 

possibilidades, são elucidativos da maneira como os índios expressavam suas práticas 

culturais no interior dos aldeamentos. Interessa-nos pensar que os espaços dos 

aldeamentos foram marcados por uma construção cotidiana possível e demarcada 

pelos limites e possibilidades postos aos grupos. Tanto havia um espaço para a 

implementação das práticas do colonizador quanto esse mesmo espaço era, também, 

apropriado pelos índios que imprimiam ali suas próprias identidades manifestas através 

de práticas a partir das quais se auto-representavam.  

Não apenas os espaços livres das matas foram apropriados e ressignificados 

por índios e missionários, mas também as práticas educativas ali instituídas resultavam 

dessa inter-relação. Pelo que consta nas fontes documentais, tão logo se instalou o 

aldeamento de Itambacuri, a preocupação com a educação da mocidade indiana se fez 

sentir.   

O inicio da experiência de escolarização indígena no aldeamento de 

Itambacuri foi realizada pelo Sargento Torquato Bicalho que acumulava os cargos de 

professor e secretário “ecônomo”. As primeiras lições dadas aos índios aconteceram 

antes mesmo de ser erguido um prédio destinado ao funcionamento da escola. Frei 

Ângelo de Sassoferrato (1915) destacou que as primeiras atividades escolares eram 

dadas aos índios na “larga praça, fronteira ao rancho, haviam bancos onde se 

lecionavam a infância”.48 Seguida a essa experiência, o aldeamento do Itambacuri 

ganhou seu primeiro “prédio escolar”, uma escola mista de “pau a pique” e coberta de 

“cavacos” bem ao modo dos índios, onde recebiam instrução os filhos dos índios 

aldeados. 

O diretor geral dos índios, Domingos Magalhães Musqueira, no ano de 1875, 

ressaltava a importância da instrução afirmando que: 

Elles [os índios] não são tão rudes como alguns suppoem, pelo contrário, entre elles 
se apresentão meninos com notável comprehensão, tanto no Itambacury, como no 
Rio Doce, havendo já n’aquelle aldeamento alguns meninos que já sabem ler e 

                                                 
48 Ibidem. 
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escrever, sendo tal a influencia dos adultos para a lição que mesmo nos Domingos 
e dias Santos elles a pedem49. 

 Em outro trecho, esse mesmo diretor refere-se à escola como uma 

experiência de boa aceitação entre os índios, segundo ele: 

A escola primária que já contava quase com 80 caboclinhos, de ambos os sexos, 
deixou por algum tempo de funccionar pela sahida, em grande numero, de  indios 
do aldeamento, seduzidos pelos fazendeiros mais próximos, com o fim de utilizarem 
de seos serviços, a troco de aguardente, levando consigo os fihos; mas segundo a 
participação do Director, já quase todos tem regressado ao aldeamento, e a escola 
tornou a funccionar, sendo que das 7 ás 11 horas da manhã lecciona-se para os 
meninos, e das 12 á 1 da tarde para os adultos, notando-se que para estes últimos 
ella funcciona mesmo nos Domingos e dias Santificados, pelo grande desejo que 
elles mostrão para aprender. Estas aulas tem estado a cargo do professor, Torquato 
de Souza Bicalho50. 

O professor Torquato de Souza Bicalho, referindo-se à aprendizagem de 

seus alunos, afirmava que: 

Eu tenho feito tudo quanto me é possível para em breve apresentar um resultado 
favorável no ensino, e assim não hei reservado mesmo as quintas-feiras, e alguns vão-
se desenvolvendo optimamente e outros por ora se achão em estado de atraso, 
atendendo-se o serem ainda muito jovens, e todavia  tira-se a vantagem de irem-se 
affazendo á lingua portugueza e á mesma escolla, pois tenho adoptado em parte o 
methodo de Abílio.51

Esse professor lecionou no Itambacuri desde sua fundação até 1878 ocasião 

em que renunciou ao cargo. Para dar continuidade aos trabalhos da escola, os diretores 

do aldeamento, frei Serafim de Gorízia e frei Ângelo Sassoferrato, nomearam 

interinamente para ocupação do cargo de professor o sr. Ernesto Gonçalves Pereira 

Filho que, em fevereiro de 1879, entrou no exercício do cargo que ocupou por dois 

anos, vindo a ser substituído por Domingos Ramos Pacó que, na época, contava 

apenas com 15 anos de idade.  

Domingos Ramos Pacó nasceu em Itambacuri em 1867. Filho de uma índia 

de nome Umbelina, filha do Capitão Páhoc, chefe da tribo Mocuriñ/ Nhanhãn e de Félix 

Ramos da Cruz. Foi criado e educado pelos religiosos diretores do aldeamento. As 

                                                 
49 Relatório da Diretoria Geral dos Índios do ano de 1875.  
50 Ibdem.  
51 Relatório da Diretoria Geral dos Índios do ano de 1875. 
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primeiras lições recebidas por Domingos Ramos foram dadas pelas mãos dos primeiros 

professores do Itambacuri, Torquato Bicalho e Ernesto Gonçalves Pereira Filho.  

Frei Ângelo (1915) ressaltava o orgulho que sentia pela possibilidade de ter 

formado um professor entre os próprios índios. Assim escreveu ele: 

Conseguimos trazer de todos os pontos das matas do Mucuri diversas tribus para o 
nosso aldeamento central. A todas ministrávamos, mais especialmente a infância, o 
ensino do catecismo e também o ensino primário. Nas duas escolas – do sexo 
feminino e masculino – foi tanto o progresso que conseguimos formar professores 
dos mesmos índios. O dia de sábado era destinado ao ensino e a explicação do 
catecismo, o que era dado por Frei Seraphim, que também se esmerava em ensinar 
aos alunnos das escolas cânticos religiosos e populares, para que cantassem na 
Igreja.52

 Dentre a documentação relativa ao aldeamento do Itambacuri 

selecionamos os mapas53 de registros dos alunos da escola. Entendemos que tais 

documentos são de fundamental importância e nos informam algumas ocorrências 

quanto ao funcionamento dessa escola. O objetivo, aqui, é apenas trazer umas análises 

mais descritivas de seus dados, tendo em vista que um maior detalhamento exigiria um 

aprofundamento dos estudos que não nos é possível neste momento. Os mapas que 

aqui tomamos para investigação são do ano de 1885 e trazem dados compilados desde 

o ano de 1880. Portanto, eles registram a trajetória escolar dos alunos e alunas por um 

período de 5 anos de funcionamento dessa escola. 

Os dados relativos à escolarização dos meninos e meninas foram registrados 

em mapas separados. De modo geral, nota-se pouca diferença quanto às categorias 

utilizadas para classificar os alunos e as alunas, com exceção da classificação quanto 

ao grau de inteligência que, em relação às meninas, é subtraído o qualificativo 

“muitíssimo” utilizado para avaliar os meninos. Outra variação que se pode diferenciar 

no processo de escolarização de meninos e de meninas diz respeito à questão do 

conteúdo que incluía formação de acordo com o sexo.  

 Segundo consta nos mapas, o conteúdo básico ensinado aos meninos 

compreendia ler, escrever, contar e taboada. Gradualmente, acrescentavam-se outras 

                                                 
52 . Memórias de Frei Ângelo de SASSOFERRATO, 1915.  Synopse da Missão de Itambacury. Arquivo do Convento, RJ. 
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disciplinas, tais como catechismo, noções gerais de cultura, geografia e história pátria. 

Para alguns alunos, verifica-se ainda o ensino de ofícios mecânicos, como aprendizes 

de carpinteiro, marceneiro, pedreiro, sacristão etc., na expectativa de que tivessem, 

também, uma formação para o trabalho. No caso das meninas, o conteúdo básico 

compreendia também o ler, escrever, contar e taboada. E ainda o ensino de atividades 

próprias para o sexo, tais como coser, tecer e fiar algodão.  

 Os mapas da escola para índios trazem, também, dados relativos ao seu 

funcionamento. É possível uma leitura dos registros de idades dos alunos, ano de 

ingresso na escola, tempo médio de escolarização, número de matrículas anuais, grau 

de instrução adquirido pelos alunos após alguns anos de escolarização e, ainda, as 

múltiplas classificações a que foram submetidos esses alunos e alunas em relação ao 

comportamento, à inteligência, à freqüência, entre outras.  

 Como forma de sintetizar essas informações e facilitar sua leitura, 

optamos por produzir alguns gráficos  que serão apresentados a seguir: 

Eschola de Instrucção primária, que dera o professor Domingos Ramos Pacó e a 

professora Romualda Órphão de Meira aos meninos e menina indígenas do Aldeamento 

de Nossa Senhora dos Anjos de Itambacuri, com coadjuvação dos missionários diretores 

no segundo trimestre de 1885.54

                                                                                                                                                              
53 Cópias desses mapas constam do Anexo I. 
54  O Título aqui apresentado está de acordo com o título apresentado nos mapas. Os gráficos de 1 a 5 foram construídos a 
partir de dados gerados pelos mapas. 
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Gráfico – 1 
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Gráfico – 2 
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Gráfico – 3 
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Gráfico – 4 
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Gráfico – 5 
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Podemos perceber através do gráfico 1 que, ao longo do período estudado 

entre os anos de 1880 a 1885, o número de meninos matriculados na escola 

permaneceu maior que o número de meninas, exceto, no ano de 1884. No ano de 

1883, observa-se o maior número de alunos matriculados. Acredito poder atribuir esse 

aumento à entrada do professor Domingos Ramos que se deu em 1882.  Muito 

provavelmente, a queda que se verifica no ano de 1884 deveu-se ao afastamento dos 

índios Botocudos, em função da entrada no aldeamento dos índios Pojichás, um grupo 

temido por sua ferocidade. Tal inferência é feita a partir do que escreveu Domingos 

Ramos Pacó em (1917). Segundo ele: 

No ano de 1884 foi a primeira chegada das tribos Pojichás no rio de S. Mateus, e 
frei Serafim mandou chamar um língua por nome de José Francisco que morava no 
Pote, e foi juntamente com ele. Mas nem todo língua sabe e nem tem experiência 
de como se chega em uma aldeia selvagem, e eis o assunto. Ao chegarem onde 
estavam acampados em ranchos, acudiram em grupos e pegaram o língua José 
Francisco e atiravam com ele asperamente ao ar; bem não tinha caído no chão, 
outros o pegavam e fazia a mesma cena ou luta. O Reverendo frei Serafim estava a 
cavalo presenciando este espetáculo horroroso de barbaridade; por fim não tinham 
acabado o estratagema com o língua, investiram também sobre ele, o tiravam-lhe 
do animal, dava-lhes empurrões, arrastando-o pelo chão, pelas barbas.  (...)A este 
tumulto chegou um índio de Itambacuri por nome João Cressiuma, e foi logo 
proferindo as palavras Pojichás dizendo: Hó anchúc cupán méem num, quer dizer, 
vocês não devem pôr as mãos no Padre. (...) para que eles tomassem relações 
amigáveis aos outros índios ali estabelecidos em Itambacuri e partiram logo com frei 
Serafim, junto com o língua e o dito índio para o centro do Itambacuri, dois Capitães 
e uns 300 arcos, sem contar mulheres e meninos, afim de conhecerem o lugar. (...) 
Uns línguas embrenhando-se com eles nas matas do rio São Mateus por ordem dos 
padres Diretores em uma picada em direção a futura aldeia que tencionaram formar 
no lugar denominado Santo Antonio, e estando já bem no centro da mata, foram 
todos mortos pelos Pojichás, e feita a carnificina, evadiram-se todos para os seus 
lugares de esconderijos em que habitam, e lá permaneceram por espaço de 5 
anos.55

O gráfico 2 demonstra a freqüência dos meninos na escola do Itambacuri. 

Em relação à freqüência dos meninos, o gráfico aponta que aproximadamente 60% dos 

alunos mantinham uma freqüência regular, aproximadamente 25% mantinham uma boa 

freqüência e o restante cerca de 15% freqüentava pouco a escola. O gráfico 4 também 

demonstra a freqüência das meninas à escola do aldeamento. Podemos observar que 

em relação às meninas, aproximadamente 58% delas, mantiveram uma freqüência 

                                                 
55  Memória feita pelo professor Domingos Ramos Pacó, “Pequena história de como foi descoberto o aldeamento de Itambacuri”  
– 1918. Arquivo do Convento. RJ - Manuscrito 
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regular; 20% tiveram uma baixa freqüência; e 13% freqüentaram assiduamente a 

escola. Se comparados os gráficos de alunos e alunas, podemos observar que, embora 

a matrícula de alunos na escola, ao longo do período estudado, seja maior que o 

número de matrículas das meninas, como demonstra o gráfico 1, a freqüência das 

alunas mostra-se maior. 

 O gráfico 3 corresponde ao critério de classificação dos alunos em relação 

à inteligência. Observa-se que a grande maioria dos alunos, pouco menos que 50%, foi 

classificada como muito inteligente. Logo após, aproximadamente 35% foi considerado 

bastante inteligente em relação à aprendizagem dos conteúdos. O restante dos alunos, 

25%, pode ser classificado como muitíssimo inteligente, pouco inteligente e com 

nenhuma inteligência.  

 Em relação às meninas, elas não são classificadas pelo critério muitíssimo 

inteligente utilizado na avaliação dos meninos. Entretanto, a maior parte dessas alunas, 

pouco mais de 50%, foi classificada como tendo bastante inteligência. 

Aproximadamente 23% dessas alunas foram classificadas como muito inteligentes; 

perto de 20% foram classificadas como tendo pouca inteligência; e o restante, cerca de 

7%, foi considerada como tendo apenas “alguma” inteligência.  

 O que podemos observar em relação à avaliação quanto à inteligência é 

que em momento algum ela pode ser associada à aquisição de conteúdo. Entre os 

dados que deram origem aos gráficos, é possível encontrar alunos e alunas com pouco 

tempo de escolaridade e, no entanto, sendo considerados de muitíssima inteligência. 

Esses mesmos dados permitem, também, observar o contrário: alunos com 4 anos de 

escolarização, considerados de pouca inteligência.  

A utilização de gráficos, aqui, representou um recurso a mais capaz de dar 

visibilidade aos dados produzidos pela escola e também à própria escola.  Entretanto, 

esses mapas portam ainda outros registros que, não necessariamente, podem ser 

apreendidos por meio da utilização de números.  Neste último caso, podemos destacar, 

por exemplo, a forma como os alunos eram registrados nesses mapas, ou seja, a 

utilização do nome da etnia como forma de grafar seus sobrenomes.  
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Ao contexto da escola para índios caberia uma investigação, possivelmente, 

muito mais detalhada que a aqui apresentada. Entretanto, os dados apresentados nos 

dão indícios para pensarmos a escolarização indígena, particularmente a experiência 

do aldeamento do Itambacuri, como uma educação etnicizada. O professor Domingos 

Ramos deixou uma memória escrita, através da qual afirmava ter sido a escola um 

espaço de mudanças. Em suas palavras: 

Os índios na chegada de frei Serafim e frei Ângelo ao Itambacuri não sabiam a 
língua brasileira, poucos eram os que o sabiam, por isto foi necessário Félix Ramos, 
como verdadeira língua, receber as instruções de frei Serafim e frei Ângelo em 
língua portuguesa, este a proferia e falava em língua indígena aos índios; e com 
este grande sacrifício ouviu-lhes confissão, conferiu-lhes casamentos, batizados e 
outras determinações qualquer, etc. Assim, por anos foi necessário expor sempre 
em idioma selvagem a moralidade e civilização religiosa aqui no Itambacuri.56

A produção de dados da escola do Itambacuri revela o esforço das elites em 

dar visibilidade a sua atuação frente ao empreendimento de civilização. E nesse sentido 

entendemos que, para a produção de uma outra condição de etnicidade, foi necessária 

a transformação da criança e do jovem índio em aluno, categoria essa que 

homogeneizou as diferentes gerações do século XIX em diante. 

Entretanto, a singularidade do processo de escolarização dos povos 

indígenas esteve na manutenção de algumas peculiaridades diferenciando-se da 

escolarização dos outros grupos sociais. Nesse caso, o ideário da civilização pautou-se 

pelo acolhimento da diferença como fator necessário de inclusão.  

 

 

                                                 
56 Memória sobre como foi descoberto o aldeamento indígena do Itambacuri (1917). Manuscrito. Arquivo do Convento. RJ 
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A historiografia brasileira, desde as últimas décadas do século passado, 

vem incorporando ao seu campo de pesquisas novas temáticas – tais como família, 

mitos, religiosidade, crenças, cidades, imagens, identidades, infância, mulheres, 

negros – sujeitos, práticas e objetos, até então, marginalizados da história. Tal 

incorporação, por um lado, tem fornecido a base para uma reestruturação do 

conhecimento histórico da sociedade brasileira. Por outro, tem apresentado 

questões de fundo e tornado emergencial a revisão epistemológica de antigos 

conceitos, conduzindo a novas abordagens e a um novo olhar sobre as fontes. 

Foi, sobretudo, nos domínios da chamada História Cultural que tais 

perspectivas de análise se acentuaram. A História Cultural dá ênfase ao estudo da 

cultura, entendida como a construção de um conjunto de sentidos e significados por 

meio dos quais homens e mulheres buscam explicar o mundo. A cultura diz ainda de 

uma forma de expressão e tradução da realidade, numa dimensão simbólica, uma 

vez que os sentidos atribuídos às coisas, às palavras, às ações adquirem uma 

significação particular no conjunto das experiências humanas.1

A História Cultural, tal como a compreende Roger Chartier (1990) tem por 

objetivo refletir a construção de sentido situada no entrecruzamento de um sujeito 

encarnado em práticas e em um lugar social e de um objeto não natural e não 

universal (idéias, pensamentos, imagens) também ele encarnado e dependente dos 

dispositivos que o veiculam. Segundo esse autor, a História Cultural considera que: 

As estruturas do mundo social não são um dado objetivo, tal como não o são as 
categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são historicamente produzidas 
pelas práticas articuladas (...) que constroem as suas figuras. São estas 
demarcações e os esquemas que as modelam, que constituem o objeto de uma 
história cultural.2

Entretanto, torna-se necessário enfatizar que o modo como neste trabalho 

tratamos a cultura é apenas uma das possibilidades de se versar sobre o tema, dada 

a amplitude que o universo conceitual da cultura assumiu desde sua emergência, em 

fins do século XIX. Sem aprofundarmos nessa discussão, nossa expectativa é 

apreender o conceito sob a perspectiva que vem sendo tratada pelo campo teórico 

da História Cultural, ou seja, como compreende Peter Burke: 

                                                 
1 Cf. LARAIA,  1997.  
2 CHARTIER, 1990, p. 27. 
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A ênfase atual dedicada à criatividade cultural e à cultura como uma força ativa 
na história precisa ser acompanhada por alguma noção dos limites e restrições 
nos quais essa criatividade se manifesta. Em vez de simplesmente substituir a 
história social da cultura pela história cultural da sociedade, faz-se necessário 
trabalhar com as duas idéias de forma conjunta e simultaneamente, 
independentemente do grau de dificuldade que isso possa acarretar. Em outras 
palavras, parece-nos bem mais proveitoso considerar a relação entre cultura e 
sociedade em termos dialéticos com ambas as partes, a um só tempo, ativas e 
passivas, determinantes e determinadas.3

Para o historiador Peter Burke, a questão é ponderarmos sobre os limites 

e possibilidades nas quais a criatividade humana, ou seja, a dimensão cultural de 

uma dada sociedade encontra espaço para se manifestar. Porém, em qualquer 

hipótese, continua esse mesmo autor, “a construção cultural deve ser tratada como 

um problema, e não como uma premissa, e um problema merecedor de análise mais 

detalhada”.4

Se, no âmbito da História Cultural, novos sujeitos, práticas e objetos são 

tomados à investigação, há um sentido político de dar a ver as diferentes 

representações de mundo e sociedade dos grupos em movimento. É, ainda, para 

explicitar a forma com as diferenças são percebidas e representadas por grupos 

distintos. E, no limite, possibilita dar visibilidade à correlação de forças e aos 

processos conflituosos do estabelecimento de padrões de comportamento. 

Para Sandra Jatahy Pesavento (2003), no que respeita às mudanças 

epistemológicas, o campo teórico da História Cultural se debruça sobre um 

repertório de conceitos que nos reorientam o olhar. Categorias como representação, 

imaginário ou narrativa constituem-se como centrais na hermenêutica da História 

Cultural. Dentre esses conceitos, nos deteremos aqui ao de representação por ser 

sua contribuição fundamental à essa investigação.. 

O conceito de representação foi, segundo Pesavento, incorporado pelos 

historiadores a partir das formulações de Marcel Mauss e Émile Durkheim, na virada 

do século XIX e início do século XX. Esses autores estudaram, junto a povos 

primitivos, as formas integradoras da vida social que os homens construíam para 

assegurar a coesão entre os grupos. A essas formas integradoras eles denominaram  

representação do mundo. Isto é, um conjunto que agrega instituições, discursos, 

                                                 
3 BURKE, 2002, p. 171, grifo nosso.  
4 Ibidem, p. 171. 
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imagens e ritos e sob o qual os indivíduos pautam sua existência. As representações 

são apreendidas como matrizes geradoras de condutas e constituintes de práticas 

de uma dada sociedade. 

Ainda segundo essa autora, a incorporação do conceito de representação 

pelas ciências humanas foi “fundamental para a recuperação das dimensões da 

cultura realizadas nos anos 80 pelos historiadores, pela atenção que dava ao 

processo de construção mental da realidade, produtor da coesão social e de 

legitimidade a uma ordem instituída”.5 Uma ordem sui generis constituída pelas 

idéias, imagens e práticas que os homens elaboravam e significavam para si. Para 

Pesavento, foram Marcel Mauss e Durkheim os primeiros a introduzir uma 

aproximação do campo da História como o de uma Antropologia Cultural. 

Roger Chartier (1990), ao dizer das representações, afirma que a 

apreensão do mundo social se dá através de esquemas intelectuais de 

classificações, divisões, delimitações. Esses esquemas criam figuras 

(representações) que conferem um sentido ao mundo. Essas figuras, através das 

quais se percepciona o real, são as representações do mundo social, sempre 

determinadas pelos interesses de grupos que a forjam. Segundo esse autor: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 
estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
condutas. Por isso, esta investigação sobre as representações supõe-nas como 
estando sempre colocadas num campo de concorrências e de competições cujos 
desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de 
representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua 
concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio.6

 Chartier adota uma dupla noção para compreendermos as 

representações: primeiro, a representação como apresentação de uma coisa 

ausente: faz ver um objeto ausente através de uma substituição por uma imagem 

capaz de o reconstruir em memória e de figurar tal com ele é. Segundo, a 

                                                 
5 PESAVENTO, 2003, p. 24. 
6 CHARTIER, 1990, p. 17. 
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representação como exibição de uma presença, “apresentação pública de alguma 

coisa ou de alguém”.7  

Entretanto, o campo teórico das representações, tal como o da cultura, 

tem sido reperspectivado nos domínios das pesquisas nas Ciências Sociais. Ciro 

Flamarion Cardoso e Jurandir Malerba, em Representações: contribuições de um 

debate transdisciplinar (2000), chamaram a atenção para a complexidade do tema. 

Para esses dois autores, as “representações constituem-se num campo de pesquisa 

e reflexão que perpassa a história das Ciências Sociais desde a sua instituição 

disciplinar no século XIX”, 8 e que, ultimamente, têm se tornado cada vez mais 

freqüentes nos estudos históricos e aberto o caminho para novas pesquisas, em 

especial, no caso das representações culturais e das representações políticas.  

No caso desta pesquisa, optamos por empregar a noção corrente do 

conceito utilizada pelos pesquisadores no campo da História. Assim sendo, por 

representações, podemos entender uma forma através da qual homens e mulheres 

apreendem o real. Entendemos as representações a partir de sua construção 

histórica, encarnadas nos sujeitos que as produzem. As representações são formas 

a partir das quais os sujeitos significam o social. De acordo com Pesavento: 

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste 
mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua 
existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de 
força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos 
dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a 
realidade (...) As representações são também portadoras do simbólico, ou seja, 
dizem mais do que aquilo que mostram ou enunciam, carregam sentidos ocultos, 
que, construídos social e historicamente, se internalizam no inconsciente coletivo 
e se apresentam como naturais, dispensando reflexão (...) a força da 
representação se dá pela sua capacidade de mobilização e de produzir 
conhecimento e legitimidade social.9  

A História Cultural, ao trabalhar com o conceito de representação, assume 

o desejo do deciframento da realidade do passado por meio de suas 

representações, perseguindo formas discursivas e imagéticas que possibilitaram aos 

homens, historicamente, expressarem a si próprios e o mundo. Para Pesavento, tal 

empresa pressupõe um processo complexo, “pois o historiador vai tentar a leitura de 

                                                 
7 CHARTIER, 1990, p. 20. 
8 CARDOSO; MALERBA, 2000. Introdução.  
9 PESAVENTO, 2003, p. 19. 



 22

códigos de um outro tempo, que podem se mostrar por vezes, incompreensíveis 

para ele, dados os filtros que o passado interpõe”.10

Podemos dizer que o historiador da cultura, ao tentar interpretar os 

códigos de conduta de um outro situado em um tempo que não o seu, o faz nos 

moldes do etnógrafo que também busca interpretar as metáforas dos outros. Como 

lembra o professor Leonardo Piasere numa de suas palestras: “o etnógrafo tenta 

interpretar com suas próprias metáforas as metáforas dos outros. Não chegamos a 

um conhecimento do outro, mas a algumas aproximações dada a impossibilidade de 

compreender mutuamente as metáforas postas por um e outro grupo”.11  

Partindo dessa premissa, podemos considerar a possibilidade do diálogo 

entre a História e a Antropologia culturais, quando ambas se prestam a um trabalho 

de interpretação das metáforas e representações postas pelos outros. Historiador e 

etnógrafo pretendem a leitura das práticas culturais de um grupo, buscando, num 

exercício de interpretação, compreender os diversos sentidos que podem comportar 

essas práticas. Clifford Geertz, em seu livro A interpretação das culturas, salienta 

que: 

O que inscrevemos (ou tentamos fazê-lo) não é discurso social bruto ao qual não 
somos atores, não temos acesso direto a não ser marginalmente, ou muito 
especialmente, mas apenas àquela pequena parte dele que os nossos 
informantes nos podem levar a compreender (...) o que se interpreta é o fluxo do 
discurso social e a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o “dito” num 
tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas 
pesquisáveis.12  

No caso do historiador, os informantes, não raro, são as fontes 

documentais. As fontes não falam por si. O trabalho do historiador requer o manejo 

cuidadoso dessas fontes a fim de depreender as falas presentes e, porventura, os 

silenciamentos. Por meio das fontes documentais, o historiador busca captar os 

discursos perseguindo sua lógica interna, ou seja, a maneira como os discursos 

comunicam ou silenciam o que os grupos de pessoas fizeram circular num dado 

momento histórico.  

                                                 
10 PESAVENTO, 2003, p. 42. 
11 Palestra “Metáforas cognitivas e produção do conhecimento”  proferida pelo Prof. Dr. Leonardo Piasere da Universidade 
de Bolonha, em 14 de agosto de 2003, na Faculdade de Educação da UFMG. 
12 GEERTZ, 1989, p. 31. 
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O historiador da cultura lida com as representações do acontecido que 

vão se constituindo como fontes através de sua própria lente. O que se interpõe 

como um grande desafio é praticar a leitura dessas fontes, não propriamente 

daquelas que ele coletou nos arquivos e bibliotecas, mas, precisamente, daquelas 

que ele produziu como significativas, como possíveis de dar historicidade e 

inteligibilidade ao seu objeto.  

Nesse sentido, novamente, o trabalho do historiador se aproxima do 

trabalho do antropólogo. A Antropologia Cultural nos fornece os exemplos de um 

método bastante profícuo para realizar uma pesquisa intensa. A descrição densa da 

Antropologia, que propõe descrever a realidade observada em seus detalhes 

mínimos associada à correlação de significados possíveis, ensina como “explorar as 

fontes nas suas possibilidades mais profundas, fazendo-as falar e revelar 

significados”.13 A descrição densa convida o historiador a proceder a uma leitura 

antropológica de suas fontes históricas. Como afirma Pesavento, 

A História se faz antropológica quando se volta para as fontes na prática de uma 
descrição densa, como assinala Geertz, a tecer, com a fonte, toda a gama de 
relações e observações possíveis, em uma recomposição cuidadosa de toda a 
trama de significados socialmente estabelecidos que possa conter. Trabalhar 
com a História Cultural seria desvendar essa teia, na busca do universo 
simbólico contido em cada traço do passado. Nessa medida, tanto o texto 
antropológico quanto o histórico seriam, sempre, ficções, construções a partir 
dos registros do comportamento humano no tempo, em que seria buscado tanto 
o dito quanto o não-dito, tanto a presença quanto o silêncio.14

A História Cultural, ao trazer para o centro da análise os novos sujeitos, 

as novas práticas e novos objetos, descortinou um vasto campo de investigações. 

Não obstante, alguns sujeitos e algumas práticas sociais, sob determinados 

aspectos, continuam às margens do conhecimento histórico, como no caso dos 

povos indígenas. 

 

 

 

                                                 
13 PESAVENTO, 2003, p. 66. 
14 Ibidem, p. 111. 
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1.1 Limites e possibilidades que demarcam a produção 
historiográfica sobre os povos indígenas 

 

Dois autores, John Manuel Monteiro (1998) e Isabel Missagia Mattos 

(2000) escreveram, recentemente, sobre questões relacionadas aos povos 

indígenas e chamaram a atenção para a escassez de pesquisas historiográficas 

sobre o tema. Para além da constatação quanto ao pequeno volume de produções, 

esses autores acentuaram a necessidade de uma revisão crítica das formas como o 

passado indígena vem sendo abordado desde os tempos coloniais.  

 Em um artigo publicado em 1997, John Manuel Monteiro afirmava que 

era preciso “desmistificar uma historiografia que sempre deu pouca importância à 

presença indígena na América portuguesa e que, de Varnhagen a muitos 

historiadores de hoje, sempre considerou esta mesma presença digna de estudos 

etnográficos não de história”.15

Em outro texto, O desafio da História Indígena no Brasil, publicado em 

1998, John Manuel Monteiro afirma que a historiografia brasileira, remontando-se às 

últimas décadas, tem se voltado para o estudo de grupos sociais antes ignorados 

pela bibliografia. Abordagens antropológicas têm permeado diversos estudos 

históricos, abrangendo temas como a inquisição, a escravidão, relações de gênero, 

as mentalidades. Entretanto, estranha-se o fato dos povos indígenas terem merecido 

pouca atenção por parte dos historiadores. Esse autor afirma ainda que: 

Entre antropólogos, no entanto, tem surgido um renovado interesse pela história 
indígena. Renovado, pois não se trata apenas de preencher as lacunas e 
omissões legadas pelos historiadores e antropólogos de gerações anteriores, 
como também envolve a discussão crítica das formas pelas quais o passado 
indígena tem sido abordado em alguns estudos.16

Vale destacar que os problemas apontados por John Manuel Monteiro, 

em relação à produção de uma história dos povos indígenas, não são, de modo 

algum, uma negligência que se observa apenas em relação aos historiadores 

                                                 
15 MONTEIRO, 1997, p. 20.   
16 MONTEIRO, 1998, p. 222. 
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contemporâneos. O diretor geral dos índios, Manuel de Paula Ferreira, em seu 

relatório do ano de 1887, afirmava que: 

A ethenogenia dos indígenas, sem um historiador severo até hoje, quase se 
perde nas brumas nebulosas dos tempos coloniaes de envolta com os 
phantasmas romanescos de aventuras imaginarias adedre inventadas para a 
diversão dos leitores.–, inquestionavelmente o mundo caminha, e caminha 
evolucionado por grandes idéas, porém a história dos indígenas é sempre a 
mesma senão mais lastimavel e digna dos cuidados paternais do governo. (...) 
agora que a grande idéa evolutiva é a emancipação dos escravos que convive 
com nosco n’uma sociedade mais ou menos civilisada, não seria tambem de 
grande alcance que se expançassem as trevas da intelligencia de uma raça 
inteira de compatriotas nossos. Nomades, errantes em misero estado selvagem, 
que nús sem outro tecto que a espessura dos bosques, sem outro alimento si 
não o que lhes fornece a pesca e a caça e os frutos espontaneos da natureza, 
merecem mais alguma attenção do governo?17

Por sua vez, Isabel Missagia Mattos pontuou a insuficiência de pesquisas, 

em especial, as que discutam, historicamente, a presença indígena em Minas 

Gerais: 

Há um imenso vácuo no conhecimento histórico da questão indígena em Minas 
Gerais, apesar de sua importância em relação à história dos índios no Brasil. 
Inúmeras interrogações e dúvidas surgem quando nos debruçamos sobre 
períodos históricos ou contemporâneos. Em Minas Gerais, depararemos com 
uma riqueza de situações relativas à questão indígena que desafia nossa 
imaginação antropológica e histórica.18

Concordando com esses dois autores, no tocante ao baixo volume de 

produções e à perspectiva acrítica com que se tem abordado a história passada dos 

índios, acrescentamos ainda um outro ponto que se refere ao viés de análise que 

continua a predominar em algumas pesquisas que enfocam a história indígena. O 

que se verifica nesses estudos históricos salvo exceções, é o predomínio de 

perspectivas de análise nas quais a ênfase é dada, sobretudo, ao aspecto 

dominador das relações de contato mantidas entre índios e não-índios. A abordagem 

histórica de questões relacionadas aos povos indígenas é feita ora sob a condição 

de dominação, ora sob a condição de assimilação. Essa dualidade acaba por impor 

certos limites ao avanço do conhecimento histórico sobre as culturas indígenas. 

                                                 
17 Relatório da Diretoria Geral dos Índios apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas no ano de 
1887. 
18 MATTOS, 2000, p. 8. 
 



 26

Frente a esse quadro, propomo-nos, neste capítulo, a levantar alguns 

pontos quanto à necessidade de um redirecionamento das análises, no sentido de 

pensarmos outras abordagens possíveis para os povos indígenas na história 

brasileira. É indiscutível que o processo de colonização vivido pelos índios no Brasil 

foi amplamente marcado por situações de violação à cultura e/ou de violência física, 

o que resultou no desaparecimento de inúmeras etnias. Entretanto, acreditamos ser 

possível adotarmos outras abordagens a partir do investimento numa releitura das 

fontes. 

De maneira recorrente, nas pesquisas historiográficas desenvolvidas por 

historiadores e/ou antropólogos, tem-se privilegiado perspectivas de análises que 

buscam demonstrar em quais condições se deu o processo de dominação sobre as 

populações indígenas. As reflexões estendem-se, ainda, em torno dos processos 

instituídos desde a colonização com o propósito de assimilar o índio à sociedade 

nacional.19

É pontual, nesses estudos, o encaminhamento de discussões que 

evidenciem as diferentes formas de exclusão que marcaram a história dos povos 

indígenas. O contato interétnico estabelecido entre índios e não-índios é significado 

a partir do sentido das perdas que representou e não são consideradas outras 

dimensões possíveis. O esforço de alguns autores, em demonstrar o subjugamento 

e dominação a que foram submetidos os povos indígenas, acabou por criar uma 

bipolaridade no entendimento da relação entre índios e não-índios. Relação essa 

marcada pela existência de blocos de oposição, de acordo com um desenho 

interpretativo que opõe resistência e dominação. 

Peter Burke (2002) questiona a associação diretiva entre a par 

resistência/dominação. Segundo ele, se os valores da classe dominante se impõem 

sobre os governados, por que, freqüentemente, emerge algum tipo de resistência ou 

mesmo revolta declarada? Ou ainda, o poder da classe dominante depende de 

coerção ou consenso, ou há algo intermediário? Para esse autor, os grupos 

subordinados podem optar por vários caminhos, incluindo-se nesse percurso 

mecanismos de resistência e, também, de negociação. 

                                                 
19 Nessa direção, localizamos os trabalhos de CUNHA (1987, 1992, 1998); DUARTE (2000); PARAÍSO (1992 1998); 
MOREIRA (2001). 
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O termo “negociação” utilizado pela Sociologia é adaptado da linguagem 

jurídica e diz respeito a “acordos em que o réu reconhece a culpa para conseguir 

redução da pena”.20 Porém, o termo pode ser utilizado, ainda, em qualquer situação 

em que se encontrem grupos supostamente subordinados. Nesse caso, “os 

desprivilegiados não rejeitam os valores dominantes, mas negociam ou modificam a 

luz de suas condições existenciais”.21   

Ainda segundo Burke (2002), outra opção para os grupos subordinados é 

a resistência. O termo “resistência” “abrange uma ampla variedade de formas de 

ação coletiva”.22 Uma dessas formas é a resistência do tipo silenciosa. O grupo 

supostamente subordinado, tendo ou não clareza de sua condição, confronta a 

ordem dominante, reelabora suas atividades em tempos e espaços diferentes 

daqueles anteriormente predeterminados. De outro modo, a resistência pode ser 

declarada. O grupo dominado assume a posição defensiva, isto é, prefere a 

subversão à confrontação, táticas de guerrilha à guerra declarada. Porém, como 

afirma Burke, “ainda assim, resistência”.23

Ao fazer tal ponderação, não pretendemos negar o processo histórico de 

dominação sobre os povos indígenas, ao contrário. Consideramos ser necessário 

problematizar o lugar pluriétnico dos sujeitos indígenas. Se, por um lado, a exclusão 

é o mote constitutivo dessas análises, num contexto em que o processo situacional 

é, predominantemente, marcado por formas de dominação, por outro, ressente-se, 

nas mesmas análises, a localização dos índios como sujeitos sociais que, integrados 

a uma realidade mais ampla política e cultural, interagem e ressignificam suas 

identidades.  

Aqui, valemo-nos da definição de sujeitos sociais proposta por Yara Aun 

Khoury, sendo aqueles que: 

Experimentam suas situações e relações determinadas com necessidades e 
interesses e com antagonismos; sujeitos sociais que elaboram e reelaboram 
seus modos de viver – entendidos como cultura – de maneiras complexas, 
diversas, peculiares e contraditórias, num campo de forças determinado. (...) 
Entendemos a construção dos sujeitos mediada pelos significados que atribuem 

                                                 
20 BURKE, 2002, p. 123. 
21 Ibidem, p. 123. 
22 Ibidem, p. 123. 
23Ibidem, p. 124. 
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ao seu viver, significados esses construídos coletivamente, expressando-se em 
identidades múltiplas e diferenciadas que queremos conhecer e recuperar de 
maneira a contribuir para uma integração social mais efetiva, que reconheça e 
incorpore as diferentes possibilidades colocadas no social, enfrentando uma 
organização sistêmica que as anula ou desqualifica.24

Como já apontamos anteriormente, nos estudos históricos, 

particularmente no caso dos que buscam problematizar as relações de contato entre 

índios e não-índios, é acentuado ora o caráter assimilacionista, ora dominador como 

as únicas formas possíveis. Um fator complicador nessas análises é a emergência 

de um tipo de representação sobre os índios que os toma como incapazes de 

pensarem o mundo a partir de categorias e significados sociais que não aqueles 

instituídos por seus conquistadores. Desse modo, os índios acabam sendo fixados 

em um tempo e lugar específicos. 

Uma característica que marca as análises, no âmbito da História Cultural, 

é o questionamento a abordagens totalizantes e igualitárias dos acontecimentos 

sociais. Na perspectiva da História Cultural, é imperioso admitir que um mesmo 

fenômeno pode suportar julgamentos contrários. O que hoje consentimos como 

verdadeiro pode, no futuro, ser contado ou explicado de um outro modo. A História 

trabalha, assim, no campo das possibilidades no qual converge uma pluralidade de 

pontos de vista.  

Mediante tal precedente, seria razoável admitirmos a impossibilidade de 

propormos uma “história indígena”. Um primeiro risco é a possibilidade da produção 

de análises generalizantes e homogeneizadas e a redução das fronteiras culturais 

que caracterizam as dessemelhanças entre os grupos étnicos. Outro risco é a 

produção de análises excessivamente compartimentalizadas nas quais, 

efetivamente, não se poderia localizar nenhum grupo. 

Na perspectiva teórica apontada pela Nova História Cultural, a produção 

do conhecimento se movimenta no sentido da superação de concepções estreitas 

acerca da dinâmica do social. A História Cultural deixa para trás a tradicional forma 

de ver/fazer a História, a partir dos grandes marcos, e abre-se para a possibilidade 

de percebermos as diversas engrenagens constitutivas do social.25

                                                 
24 KHOURY, 1998, p. 135. 
25 Cf. CHARTIER, 1990; PESAVENTO, 2003, entre outros. 
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Portanto, é no bojo das transformações ocorridas no campo teórico da 

História Cultural que situamos esta pesquisa acerca do processo de civilização de 

grupos indígenas, no Brasil do século XIX. Nossa expectativa é conferir-lhe um 

sentido mais étnico, levando em conta a questão da diferença e da diversidade do 

fazer social desses povos e, ainda, dar um sentido plural, no que se refere à busca 

de outras formas de entendimento das relações, que superem as perspectivas de 

dominação e assimilação. 

Para a antropóloga Isabel Missagia Mattos (2000), o estudo da questão 

indígena, por longo tempo, restringiu-se ao olhar sincrônico da Antropologia clássica, 

em especial, pela forma como as Ciências Sociais produziram um tipo de 

representação sobre os povos indígenas, a saber, “como atores que repetiam 

indefinidamente o mesmo padrão cultural de seus ancestrais caso fossem mantidos 

em situação de isolamento”.26

José Sérgio Leite Lopes (1982) lembra que a tradição antropológica se 

formou, historicamente, no estudo das sociedades tribais ou exóticas. A Antropologia 

forjou seu instrumental de pesquisa a partir do estudo direto das sociedades 

“diferentes” e não das sociedades a que pertenciam os estudiosos, segundo ele, 

tradição da Sociologia  e da História.  

Ribeiro (apud Paraíso, 1992) afirmou que os historiadores das décadas de 

60 e 70 foram negligentes quanto à produção de uma historiografia indígena 

tratando-a sob a ótica do assimilacionismo, em função da própria visão que se tinha, 

naquele momento, quanto ao futuro dessas populações: “a ideologia brasileira quer 

os índios – e também os negros – como futuros brancos dissolvidos pela 

amalgamação racial e pela assimilação na comunidade nacional”.27

Maria Hilda Baqueiro Paraíso (1992) destaca ainda que, nessas 

produções, os índios são tratados como desaparecidos, isto é, como se tivessem 

sido tragados pelo processo civilizador e o que restou seriam sujeitos sem histórias, 

sem particularidades identitárias. O entendimento é de que os índios seriam povos 

                                                 
26 MATTOS, 2000, p. 7. 
27 RIBEIRO apud PARAÍSO, 1992, p. 76. 
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dotados de história em relação ao passado, entretanto, sem perspectivas futuras do 

ponto de vista da sobrevivência étnica.   

Em produções mais recentes, pudemos perceber uma nova abordagem 

acerca da historiografia indígena. Certamente, poucos seriam os pesquisadores do 

campo da História ou da Antropologia que admitiriam, hoje, que os índios teriam se 

amalgamado à população brasileira de modo a não serem mais percebidos como 

grupos portadores de especificidades étnicas. Acrescente-se o fato de os estudos 

sobre aculturação indígena28 não gozarem atualmente do prestígio que obtiveram 

em décadas anteriores.  

Retomando, John Manuel Monteiro (1998) destaca um renovado diálogo 

que tem tido lugar no meio acadêmico, sobretudo, por parte de pesquisadores 

ligados ao campo teórico da Antropologia. Segundo esse autor, a produção de 

estudos históricos sobre os povos colonizados, enfatizando as dinâmicas locais, tem 

emergido como contraponto às teses estruturalistas e/ou totalizantes de décadas 

anteriores.  

Em anos recentes, um renovado diálogo entre a antropologia e a história tem 
propiciado, nas Américas como um todo – sem falar de outras partes do mundo 
–, um surto significativo de estudos sobre a história dos povos indígenas 
colonizados, estudos que oferecem o contraponto das dinâmicas locais e 
regionais para se pensar tanto as abordagens estruturalistas quanto as teses 
globalizantes das décadas anteriores. Ao passo que aquelas subordinavam o 
pensamento e a ação dos índios às estruturas inconscientes enquanto estas 
enquadravam as sociedades invadidas como inermes e inocentes vítimas de 
processos externos, a tendência geral era a de minimizar, ou mesmo eliminar, os 
índios enquanto atores históricos.29

Ainda segundo Monteiro, permanece como um desafio para os 

historiadores a produção de uma história indígena que possibilite reconhecer a 

presença e participação dos índios como atores no processo histórico de formação 

de nossa sociedade plural. 

Recuperar o papel histórico de atores nativos na formação das sociedades e 
culturas do continente, revertendo o quadro hoje prevalecente, marcado pela 
omissão ou na melhor das hipóteses, por uma visão simpática aos índios mas 
que os enquadra como vítimas de poderosos processos externos à sua 
realidade. (...) cabe ainda aos historiadores, através de uma revisão séria  das 

                                                 
28 Para uma leitura da perspectiva teórica da aculturação dos povos indígenas ver, entre outros, Darcy RIBEIRO, Os índios 
e a Civilização, 1970, sobretudo, a parte originalmente redigida no final dos anos 50. 
29 MONTEIRO, 1998, p. 226, grifos nossos. 
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abordagens vigentes – que relegam os índios a um papel fugaz e mal-explicado 
no início da colonização, que reservem aos mesmos índios um enquadramento 
etnográfico e não histórico ou, ainda, que reduzem-nos a meras vítimas do 
inexorável processo de expansão européia –, não apenas resgatar mais estes 
esquecidos da história, mas antes redimir a própria historiografia de seu papel 
conivente na tentativa – fracassada – de erradicar os índios.30

Entretanto, se avançamos sobre alguns pontos na produção de uma 

história indígena, especialmente, sobre o passado recente dos povos indígenas, não 

o fizemos ainda em relação ao passado mais distante. Ou seja, quando focalizamos 

a história indígena desde os primeiros anos de contato, deparamo-nos com 

inúmeras situações da vivência social e cultural desses povos que necessita serem 

mais profundamente investigadas, a despeito de não produzirmos reflexões que 

acentuem a dualidade ou oposição dessas relações, como salientou Isabel Missagia 

Mattos (2000). 

Cristina Pompa (1999) chama a atenção para o fato de que a imagem que 

se costuma ter das relações entre índios e não-índios, sobretudo no período colonial, 

é da composição de um bloco monolítico em que se opõem índios e missionários. 

Segundo ela, a Antropologia e a História tradicionais contribuíram, sobremaneira, 

para a construção de uma imagem equivocada das relações entre índios e 

missionários. Os primeiros procuravam se manter o mais próximo possível do que 

eram, antes do contato, estes últimos se esforçavam ao máximo para assimilar e 

conquistar os povos indígenas, para melhor dominá-los. 

Isso posto, buscamos analisar as recentes produções acerca da 

historiografia indígena relativamente ao período de nossa investigação. 

Considerando a impossibilidade de trazer todos os autores que pesquisaram a 

história dos índios, uma vez que tal propósito ultrapassaria o dimensionamento deste 

trabalho além de fugir aos objetivos propostos, nossa abordagem restringir-se-á à 

análise da produção de alguns autores que discutem a questão indígena, tendo 

como recorte espaço-temporal a província mineira nos oitocentos.  

Uma característica que diferencia os trabalhos até aqui apresentados em 

relação à presente investigação diz respeito ao problema que esses autores se 

colocaram: analisar a relação entre Estado e Política Indigenista. Ainda que 

                                                 
30 MONTEIRO, 1998, p. 227. 
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tenhamos o mesmo ponto de partida, ou seja, a relação entre Estado e Política 

Indigenista no século XIX, nossa investigação não se detém exclusivamente sob 

esse olhar. Interessa-nos o estudo dessas relações como fio condutor da discussão, 

porém procuramos avançar na análise mapeando os desdobramentos dessas 

relações. Buscamos, sim, compreender de que modo os povos indígenas, como 

grupos centrais da relação entre Estado e Política Indigenista no século XIX, 

puderam produzir formas de apropriação dos novos códigos de ordenamento postos 

em circulação ao longo desse período.  

O artigo, Repensando a política para os Botocudos, de Maria Hilda 

Baqueiro Paraíso (1992), tem como objetivo analisar a implantação da nova 

orientação política de cunho militarista no território dos índios Botocudos31 entre os 

anos de 1800 e 1808. Nesse trabalho, a autora enfatiza a política de cunho 

agressivo empregada no trato com os índios e as possíveis relações estabelecidas 

com o processo de expansão da sociedade nacional. 

Segundo Paraíso (1992), as políticas governamentais levadas a termo 

pelo poderes públicos, no período mencionado, caracterizaram-se pelo desrespeito e 

pela imposição de uma proposta de extermínio dos povos indígenas vistos como 

opositores aos interesses da sociedade dominante. Para essa autora, o propósito da 

Política Indigenista, nesse período, era exclusivamente dar suporte ao processo de 

expansão da sociedade nacional. A preocupação não seria propriamente com os 

povos indígenas, mas sim com as maneiras através das quais eles se constituíam 

como um problema para o avanço da sociedade nacional. A discussão subjacente 

ao texto enfoca a Política Indigenista a partir das perdas que representou para os 

povos em questão. Os índios Botocudos aparecem como passíveis de serem 

combatidos e subjugados segundo os interesses da sociedade dominante. 

No artigo anteriormente citado, a autora se propõe, ainda, a confrontar a 

perspectiva de trabalho empreendida pelos historiadores, das décadas de 60 e 70,  

na produção de uma historiografia indígena e a perspectiva que demarca as 

                                                 
31 Não se pode afirmar precisamente quais as etnias compunham o bloco denominado Botocudo, já que tal atribuição fora 
feita pelos diferentes agentes que tiveram contato com esses povos. Algumas tribos são apontadas nas fontes como 
pertencentes a esse grupo: Giporok, Krenrek, Chic-chic, Bakuê, entre outras. 
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produções dos etno-historiadores no mesmo período. No caso dos historiadores, 

Paraíso afirma que: 

A ótica dos historiadores é a da sociedade dominante para a qual os índios são 
sempre o entrave, os opositores ao progresso e ao desenvolvimento, que 
devem, com tranqüilidade e sem remorsos, ser eliminados ou contornados para 
o bem de toda a população nacional. Esta, na sua busca de alternativas de 
enriquecimento, não deve ser molestada por seres tão “rudes” e, para tanto, 
merece todo apoio dos governantes.32

Quanto aos etno-historiadores, a autora afirma que o trabalho se 

caracteriza pela defesa dos povos dominados e revela as múltiplas faces do 

processo de dominação/subordinação características das relações de colonização. 

Diz ela: 

Os etno-historiadores ao assumirem a postura de defesa dos povos dominados, 
procuraram revelar a outra face da moeda do processo de 
dominação/subordinação característico das relações de colonização: a violência 
e a exclusão dos índios das decisões políticas e também da história. Nesta, o 
seu papel é o de mero coadjuvante, explicador e justificador de atitudes 
“necessariamente” belicosas dos “indefesos” colonos e soldados. Desmistificar 
essa falácia e inverter a ótica da análise é o grande objetivo a ser atingido por 
todos nós.33  

Ainda segundo essa autora, na produção historiográfica das décadas de 

60 e 70, há pouca referência às chamadas guerras justas aplicadas aos índios 

Botocudos. Esses são tratados como “desaparecidos”, como se tivessem sido 

superados pela sociedade dominante. Segundo Paraíso: 

Fica inclusive implícito nos textos de Holanda (1972), Prado Júnior (1967), 
Rocha Pombo (1966), Viana (1965) e Quadros e Arinos (1967) que os índios 
foram combatidos e subjugados e, então, passaram a viver em paz com os 
colonos que haviam ocupado seu território, atingindo o estágio adequado de 
civilização, passando a compor o estoque genético da população local e, através 
do processo de aculturação decorrente da convivência, introduzindo alguns 
pequenos hábitos poucos significativos no contexto social da região.34

Em seguida, Paraíso (1992) acrescenta que tais autores não fizeram 

referências a possíveis formas de resistência potencializadas pelos grupos 

indígenas, ou ainda, aos desarranjos sociais e econômicos gerados pela redução de 

seus territórios. Ela afirma que permaneceram ausentes as formas violentas que 

marcaram o processo de integração dos grupos indígenas à sociedade brasileira. A 

                                                 
32 PARAÍSO, 1992, p. 76. 
33 Ibidem, p. 76.  
34 Ibidem, p. 88. 
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ótica prevalecente, na análise desses historiadores, é a da “sociedade dominante 

para a qual os índios são sempre o entrave, os opositores do progresso, o que 

acaba por legitimar as ações que visam interferir e conduzir a vida dos povos 

dominados”.35

No conjunto de obras analisadas, Paraíso faz referência ao trabalho de 

dois etno-historiadores, Moreira Neto (1967) e Marcato (1979), distinguindo-os dos 

demais historiadores, pois trouxeram os Botocudos como figuras centrais de análise. 

Segundo ela, a abordagem teórica dos dois etno-historiadores citados se distingue 

de seus contemporâneos, uma vez que seus trabalhos apresentam aspectos tidos 

como poucos relevantes pelos demais historiadores: “o sofrimento, a reação e a 

destruição das sociedades indígenas (...) sua lenta e gradual extinção (...) sem omitir 

os efeitos benéficos para a sociedade nacional advindos da conquista de seus 

territórios”.36

Embora essa autora faça críticas ao trabalho dos historiadores, 

anteriormente citados – pelo fato de negarem um tratamento mais sistemático  para 

a questão e tomarem os índios apenas como vítimas, ou ainda, por não 

mencionarem os conflitos originados nas formas de dominação – na proposição de 

seu trabalho, fica ausente uma discussão que possibilite superar a dicotomia que ela 

mesma aponta, ou seja, a lógica assimilacionista versus dominação. Faz-se 

necessário ampliar as discussões no sentido de apreender os índios como “sujeitos 

sociais” ou como indivíduos que, mesmo submetidos a um ordenamento externo a 

sua própria lógica, foram (e são) capazes de apropriarem-se dos novos códigos de 

conduta instituídos por um outro grupo que não aquele a que pertencem. 

Também foi objeto de análise o conjunto de leis indigenistas do século 

XIX recolhidas e compiladas por Manuela Carneiro da Cunha (1992). De início, 

devemos reconhecer o esforço feito por essa autora no sentido de reunir e dar uma 

organização às leis indigenistas do século XIX. Trata-se de um trabalho de extrema 

importância, pois permite ao pesquisador múltiplas possibilidades de leituras em 

relação à história dos povos indígenas. É, ainda, um trabalho que, pelo próprio 

conteúdo, já se constitui como sendo de natureza multidisciplinar. Particularmente no 

                                                 
35 PARAÍSO, 1992, p. 88. 
36 Ibidem, p. 87, grifos da autora. 
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caso dos historiadores, pesquisas desse porte têm sido seminais, pois representam 

a ampliação do universo de fontes. 

No texto de apresentação da obra, Carneiro da Cunha (1992) comenta 

alguns pontos relativos à legislação, através dos quais sublinha a política indigenista 

que vigorou ao longo do século XIX. Nossa ressalva em relação ao texto diz respeito 

ao viés que fundamenta sua análise. Grande parte da análise visa a acentuar o 

caráter das perdas que a Política Indigenista Imperial representou para os povos 

indígenas. O que chama a atenção, e talvez nos deixe mais receosos, é que a 

legislação seja tomada simultaneamente como ponto e contraponto da política. O 

que percebemos como um problema é a presença de uma análise feita com base 

exclusivamente no “desencarnado” campo da legislação. 

Entretanto, Carneiro da Cunha abre um precedente em seu texto, 

reconhecendo a estreiteza e os limites de uma interpretação que se constrói tendo 

por base exclusivamente o discurso da legislação. À guisa de comentários, a própria 

autora explica que:  

Esta compilação e este estudo são certamente heterodoxos aos olhos de 
qualquer historiador, e isto por duas razões principais: seu período, demasiado 
amplo; seu escopo, demasiado estreito, já que se restringe ao desencarnado 
discurso jurídico, e ainda assim, só às leis.37

A autora considera, ainda, como ponto passível de críticas em seu 

trabalho “que se tenha limitado ao ideológico campo da legislação, já que da 

legislação à realidade – empírica ou estrutural – vai uma distância considerável”.38 

Sua preocupação é demonstrar que a legislação do século XIX foi descumprida e 

violada, sob vários aspectos, resultando em inúmeras perdas para os povos 

indígenas.  

Para a autora, a legislação pertence à ordem da representação, não se 

confundindo com a realidade. Entretanto, a lei, ela própria, é uma realidade à medida 

que expressa o pensamento sob o qual uma determinada parcela da sociedade 

representa a si mesma e a ordem social. Sob esse prisma é vista como um 

mecanismo que conduz a um tipo específico de prática social. No XIX, a legislação 

                                                 
37 CUNHA, 1998, p. 1. 
38 Ibidem, p. 2. 
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indigenista produzia, paulatinamente, uma relação entre os sujeitos e o Estado. Ou 

seja, buscava transformar “hordas de selvagens” em sujeitos de direitos e deveres. 

A lei deve ser compreendida como resultante do embate de forças, em 

que se opõem interesses conflitantes. A curva traçada pela legislação supõe um 

movimento incessante de avanço e recuo. 

No caso da Legislação Indigenista, no século XIX, no seu propósito de 

conformar os grupos indígenas à moral civilizacionista do período, ela foi obrigada a 

se defrontar com a realidade social e cultural ali existente. Se algumas leis eram 

nocivas às sociedades indígenas, como as Cartas Régias de 1808 que 

preconizavam o extermínio e aprisionamento dos índios Botocudos, por outro lado, a 

legislação representou o caminho para a possibilidade de uma construção 

diferenciada da realidade. 

Neste último caso, podemos citar o Decreto n. 426, de 1845, que não 

apenas tornava intolerante a utilização de formas violentas no processo de 

pacificação dos índios, como, ainda, possibilitava a alguns grupos uma reconstrução 

de seus espaços e de suas culturas estanques por meio dos aldeamentos.39 A lei 

seja qual for, é sempre o resultado de embate de forças e nela estão refletidos 

diferentes interesses. No caso das leis indigenistas, os índios podiam modificá-la, 

quase sempre, subvertendo-as. 

 Michel de Certeau (1996), em A invenção do cotidiano, afirma que as 

relações que os homens estabelecem entre si resultam de um incessante processo 

de construção. É no fazer cotidiano que as relações se constroem, apesar de, não 

raro, ser percebido um conjunto normativo que regulamente essas relações. 

Certeau, ao avaliar a colonização espanhola entre as etnias indígenas e referindo-se 

a um período anterior ao século XIX, chamou a atenção para os distanciamentos 

que ocorrem entre a legislação e a realidade empírica sob a qual ela atua. Diz ele, 

O sucesso da operação foi alterado a partir das intervenções feitas pelos 
próprios índios que mesmo subjugados ou até mesmo consentindo, muitas 
vezes estes indígenas usavam as leis, as práticas ou as representações que 
lhes eram impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não os dos 
seus conquistadores. Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de 

                                                 
39 A estratégia de proibição ao uso da força física em substituição a formas disciplinares, que se evidenciam a partir desse 
decreto, será mais bem discutida no capítulo 2. 
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dentro – não rejeitando-as ou transformando-as (isto acontecia também), mas 
por cem maneiras de empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções 
estranhas à colonização da qual não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem 
dominante: faziam-na funcionar em outro registro.40

Regina Horta Duarte (2002), em Conquista e civilização nas Minas 

oitocentistas, conta parte da história política e econômica da província mineira. Ao 

narrar a história da implantação da Companhia de Navegação e Comércio do Vale 

do Mucuri, no ano de 1847, pelos irmãos Théophilo Benedicto Ottoni  e Honório B. 

Ottoni, a autora diz das mudanças que representam para a região do Vale  do 

Mucuri, a instauração de tal companhia. A empresa que era incumbida de instaurar 

vias de comunicação fluvial, promover a abertura de estradas, estabelecer o avanço 

da civilização sobre a região enfrentava problemas de diferentes ordens. Dentre 

eles, mereceu destaque em seu texto, o encontro entre os índios habitantes daquela 

região e seus conquistadores.  

Duarte aponta que o irrompimento dos homens dedicados à conquista, na 

região do Mucuri, produziu sua ressignificação à medida que desprezaram um tipo 

cultural específico de ocupação construído pelas sociedades indígenas. A região 

despertava interesse econômico, uma vez que se poderia substituir imensas 

florestas inóspitas “por fazendas, áreas de cultivo, aldeamentos em que os índios 

trabalhassem e fossem assimilados à sociedade imperial”. Nesse ponto, a autora 

destaca a violência a que foram submetidos os índios habitantes da região, já que a 

presença indígena era o principal “obstáculo aos desejos de ocupação, afastá-los 

das matas e trazê-los à civilização eram possibilidades vislumbradas através do 

serviço de catequese”.41

Vânia Maria Losada Moreira (2001), a partir de fontes documentais – 

como os relatórios dos presidentes de província, extração de memória dos viajantes 

e Cartas Ofícios –, elabora um artigo em que narra a história das guerras e chacinas 

que vitimaram índios na região do vale do rio Doce, entre os anos de 1800 a 1831. A 

ênfase dada ao processo de conquista e exploração da região fronteiriça entre as 

províncias de Minas Gerais e Espírito Santo é subsidiária de uma outra discussão 

que se desenvolve em torno de lutas sangrentas entre índios e seus conquistadores.  

                                                 
40 CERTEAU, 1996, p. 94. 
41 DUARTE, 2002, p. 27. 
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À guisa de conclusões, nos trabalhos aqui apresentados, não se faz 

referência à participação dos indígenas no processo de desenvolvimento da 

sociedade oitocentista, senão pelo sentido das perdas identitárias, culturais, físicas 

etc., que as situações de contato provocaram. Não pretendemos desconsiderar as 

contribuições trazidas pelos autores arrolados, ao contrário. Vemos como 

fundamental  fazer, a partir delas, uma ampliação da discussão que leve em conta 

outras formas de se interpretar os hibridismos resultantes dos processos de contato. 

É pretensão, portanto, analisar esses processos não apenas como perdas, uma vez 

que “o que se observa são reconstruções criativas dos mundos por parte dos atores 

indígenas, que são capazes – como os demais atores históricos – de produzir 

ressignificações identitárias”.42

Um dos principais problemas enfrentados pelos historiadores, na escrita 

de uma história dos povos indígenas, deve-se ao problema das fontes, ou seja, a 

existência de registros elaborados em outros tempos e sob a leitura de um outro que 

não o próprio indígena. O risco maior é a utilização desses registros como dados 

objetivos, negligenciando os determinantes culturais que caracterizam os filtros por 

meio dos quais determinados grupos percebiam a diversidade antropológica e as 

categorias pelas quais produziam seus registros. A partir daí, resulta a existência de 

uma variabilidade na forma de apreensão e transcrição do outro. Cada registro 

responde a uma determinação específica, tendo que se considerar o momento, o 

lugar e o objetivo de sua produção.   

Tal fato, não diz respeito a uma especificidade da história dos povos 

indígenas. O mesmo ocorre com outros sujeitos silenciados pela História, é o caso 

das mulheres, dos/as negros/as, da infância, enfim, como afirma Cynthia Greive 

Veiga, “sujeitos cujas histórias vêm sendo escritas mais recentemente e que 

possuem em comum o fato de serem constituídos através de documentos 

produzidos por um outro”.43 Esses limites apontados na utilização das fontes 

documentais nos colocam diante do desafio de reconstituir a história dos diversos 

sujeitos que tiveram suas vozes silenciadas. Lúcio Kreutz salienta que “a identidade 

étnico/cultural, mesmo onde aparece como marginalizada e excluída, nunca é uma 

                                                 
42 MATTOS, 2000, p. 7. 
43 VEIGA, 1999.  
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realidade muda, simples objeto de interpretação. Ela é fonte de sentido e construção 

do real”.44

A proposta de se ampliar o campo de investigação em torno da história 

dos povos indígenas, numa dimensão que tome como pressuposto o entendimento 

dos índios como sujeitos sociais, pode inspirar-se no movimento historiográfico, 

iniciado nos anos 80, que procurou resgatar a história da escravidão no Brasil e 

tentou  superar o binômio dominantes/dominados. 

 Em relação à historiografia da escravidão, Silvia Humbold Lara (1989) 

afirma que a produção dos anos 70 privilegiou uma visão unilateral quanto ao poder 

de atuação de alguns grupos, no interior da sociedade colonial brasileira. Destituiu o 

escravo de um lugar social e o identificou como “coisa” dotada de um imobilismo, a 

voz dominante era a dos senhores.45

Maria Helena Machado (1988) recorda que durante muito tempo a 

produção historiográfica a respeito da escravidão no Brasil girou em torno de uma 

conceituação teórica e generalizante do tema. Pelo menos até a década de 70, os 

estudos a respeito da gênese e reprodução da sociedade colonial brasileira e do 

escravismo estiveram atrelados a modelos teóricos provenientes da economia 

política e às vicissitudes da expansão do capitalismo europeu.  

Na década posterior, os estudiosos procuraram redirecionar suas análises 

delimitando a dinâmica interna da sociedade como ponto nodal das transformações 

históricas. O revés produzido em torno da historiografia da escravidão trouxe uma 

importante contribuição para o campo da história, pois possibilitou pôr nova luz 

relativamente ao conhecimento histórico da sociedade brasileira.  

Em decorrência dessa revisão historiográfica da escravidão, houve uma 

nova compreensão do lugar do escravo e do negro na sociedade, superando o 

modelo cristalizado que lhes imputava o papel de figurantes incapazes de interagir 

eficazmente no processo histórico. E, também, tornou possível uma reavaliação da 

condição do escravo, superando a teorização de sua imagem reificada sem, com 

isso, cair num outro extremo da imagem mitificada dos quilombos. 

                                                 
44 KREUTZ, 1999, p.104. 
45 Cf. CARDOSO, 1962; GORENDER, 1978; VIOTTI apud LARA, 1989. 
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Além das transformações teóricas sinalizadas por essa produção, pode-se 

percebê-la, ainda, em relação às concepções sobre fontes documentais. Sob esse 

aspecto, Machado (1988) destaca que tem sido um desafio para os historiadores a 

reavaliação das fontes documentais disponíveis, pois: 

Se durante muito tempo a crença na existência de fontes adequadas para a 
recuperação da escravidão no Brasil desestimulou a pesquisa documental, hoje 
os estudiosos redescobrem nos arquivos e cartórios os instrumentos necessários 
para o avanço do conhecimento a respeito da escravidão no Brasil.46

Foi, sobretudo, enfrentando uma reavaliação de fontes documentais que 

os historiadores da escravidão puderam reperspectivar o lugar do escravo e do 

negro na sociedade. No que diz respeito à releitura e à reavaliação de fontes, não 

apenas as da escravidão, José Sérgio Leite Lopes (1982) recorda que, desde os 

anos 60, e mais intensamente nos anos 70, a História – sobretudo fora do Brasil  – 

tem sido desafiada a realizar produções que rompam com o viés economicista 

predominante e caminhem em direção à produção de uma história cultural que dê 

importância aos aspectos simbólicos e culturais. Essa nova abordagem do social, 

destacando os aspectos culturais como ponto nodal das transformações, tem 

permitido não somente uma renovação em torno do conhecimento histórico, mas 

também colocar em perspectiva as diferentes fontes documentais disponíveis. 

Atentando para o campo da História da Educação, Clarisse Nunes e 

Marta Carvalho (1982) destacaram a importância de se ampliar o acervo documental 

como condição mesma de se construir múltiplos olhares sobre a história da 

educação e da escola. Essas autoras destacam que fontes antes pouco exploradas 

pelos historiadores passaram a constituir-se como possíveis para a produção de 

uma História da Educação. Segundo elas, o conteúdo e a concepção de documento 

se ampliou e enriqueceu, particularmente, graças à contribuição dos historiadores 

dos Annales em sua primeira geração. É de Lefebvre a afirmação de que:  

A história faz-se de documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. 
Contudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu 
mel na falta das flores habituais. Logo, com palavras, signos, paisagens e telhas. 
(...) Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do 
homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, 
os gostos e as maneiras de ser do homem.47

                                                 
46 MACHADO, 1988, p. 144. 
47 LEFEBVRE apud LE GOFF, 1984, p. 98. 
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Edgar Ferreira Neto (1999) chama a atenção para o fato de que o 

historiador que se dedica ao estudo das relações entre os grupos étnicos, ou das 

particularidades culturais societárias, deve considerar essas relações como 

resultantes do entrecruzamento de diferentes dimensões que permeiam o social: 

cultural, política, econômica, entre outras. Isso porque as práticas culturais guardam 

estreita ligação com outras práticas através das quais os grupos étnicos articulam a 

reprodução de sua existência como sociedade. 

Ainda segundo esse autor, nesse tipo de trabalho em que se busca 

analisar as interpenetrações culturais dos mais diversos tipos, simbólicos/espirituais 

ou materiais, entre os povos e os agentes sociais, é uma exigência que se tenha 

sobre as fontes um olhar específico e problematizador. Sob esse aspecto, é 

necessário lançar mão de registros arqueológicos, iconográficos, monumentais, 

escritos feitos, principalmente, pelos cronistas estranhos à cultura local, pois 

Ao abordarem, com objetivos variados, temas de outras culturas, esses agentes 
sempre registraram aspectos que pareceram mais significativos... E, como 
afirmou Luís Fernando Barreto, “todo e qualquer notado, remete imediatamente 
a um anotado” é evidente que mesmo em documentos tão estreitos podem ser 
encontrados elementos que permitam a reconstrução das dinâmicas históricas 
de aculturação.48  

Ferreira Neto (1999) salienta, ainda, que os estudos recentes sobre 

programação social e com base na semiótica abriram perspectivas para a análise da 

articulação entre os elementos simbólicos do discurso. Com base nas relações 

simbólicas, tornou-se possível investigar qual a dinâmica dos “pontos notados” no 

outro, partindo-se dos “pontos anotados” pelo cronista, ou seja: “através da 

identificação dos processos de reação, de identidade ou diferença, deflagrados pelos 

elementos simbólicos do outro em um discurso cuja lógica simbólica seja 

conhecida”.49

 

 

                                                 
48 FERREIRA  NETO, 1999, p. 327. 
49 Ibidem, p. 327. 
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1.2 A leitura das fontes documentais: notas para pensar a 
presença indígena na sociedade oitocentista 

No trabalho de levantamento de fontes documentais, realizado no Arquivo 

Público Mineiro e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, observamos uma série 

de documentos que possibilitam problematizar as múltiplas e variadas relações de 

contato mantidas entre índios e não-índios. É possível, por meio da leitura de alguns 

documentos, reconhecer diversas situações em que os índios manifestavam suas 

posições num misto de ação e reação à Política Indigenista Imperial. Mesmo em 

meio às perspectivas postas pelo Estado na implantação de uma política indigenista 

civilizacionista, havia uma forma potencial de resistência – de aceitação, de acordo e 

desacordos – posta por parte das culturas indígenas. 

Nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foram localizados 

uma série de processos que os índios impetravam na justiça reclamando em favor 

dos seus direitos. Em sua maioria, esses documentos se referem à primeira metade 

do século XIX. Trata-se de audiências promovidas pela Ouvidoria Geral a fim de 

deliberar sobre questões indígenas relacionadas à espoliação de terras, maus tratos, 

nomeação de representantes, entre outras.50 É inegável que são fontes riquíssimas 

cujo conteúdo é caríssimo à História, mas que aguardam uma leitura cuidadosa dos 

historiadores e antropólogos interessados na produção de uma outra história 

indígena. 

 Uma leitura atenta de tais documentos permite problematizar, com maior 

propriedade, as movimentações dos grupos indígenas na afirmação de seus lugares 

na sociedade. Isto é, esses documentos fornecem as bases para pensarmos, em 

termos de negociação política, as relações entre os índios e as instâncias legítimas 

de poder no período imperial. 

Manuela Carneiro da Cunha (1982), no texto de apresentação da obra 

Legislação Indigenista no século XIX, numa rápida passagem, chamou a atenção 

para o período denominado por ela de “autogoverno indígena”, compreendido entre 

                                                 
50 Série Índios – justiça – indultos referência c - 009,12; c - 015,50; c -  016,08; c - 018,45; c - 020,21; c - 021, 10; c -  032, 
08; c -  033, 04; c -  034,16; c - 034,23; c - 037,05; c - 042,15; c - 043,49; c - 045,20; (...). Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro –  Fundo sessão de manuscritos. 
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os anos de 1798 a 1845. Esse período se refere à abolição do diretório pombalino e 

à instituição do Decreto 426 de 1845. A autora menciona alguns poucos casos de 

índios que, no século XIX, acionaram os mecanismos judiciais para o cumprimento 

de seus direitos, reclamando, basicamente, de questões relacionadas à propriedade 

de terras.  

O autogoverno dos índios, que vigorou em princípio de 1798 a 1845, foi 
freqüentemente ridicularizado pelos contemporâneos, que viam nele não mais 
que um simulacro de autogestão, sem qualquer poder real. O capitão-mor 
indígena de uma aldeia do Ceará, com sua bengala de cimo de ouro, era 
desprezado, enquanto seu homólogo branco, escolhido entre os proprietários 
mais ricos, e com poderes civis e militares, era temido.51

Entre as leis compiladas por Carneiro da Cunha, é possível perceber, por 

meio do conteúdo de algumas delas, a efetiva presença de grupos indígenas que, 

organizados, iam reclamar na justiça questões de direito à propriedade, abuso por 

parte de seus superiores, denúncia de maus tratos etc. Ainda que o conteúdo de 

algumas leis evidencie a faceta de luta por parte dos povos indígenas, não foi esse o 

viés de análise escolhido pela autora para problematizar a legislação. Em seu texto a 

ênfase recai mais sobre as estratégias legais que vão sendo utilizadas pelo Governo 

na organização da política indigenista e as conseqüências que vêm no rastro de uma 

determinada forma de legislar.  

Carneiro da Cunha (1992) relaciona, então, alguns exemplos no interior 

da legislação que dão indícios das diferentes formas de luta que foram possíveis aos 

povos indígenas no período imperial brasileiro.52 Um primeiro exemplo refere-se à 

atuação dos índios da aldeia dos Aramaris de Inhambupe de Cima, na província da 

Bahia, que, em 1815, encaminharam à justiça uma representação protestando 

contra o espólio das terras de suas aldeias que, segundo eles, ocupavam a mais de 

um século. Outro registro data de 1822, quando o chefe dos Índios Gamela, da 

região de Viana, logra na justiça do Maranhão a demarcação judicial das terras de 

sua aldeia.53

                                                 
51 CUNHA, 1992, p. 31. 
52 A esse respeito, CUNHA (1992) relaciona brevemente quatro momentos de atuação de grupos indígenas que 
simbolizariam o simulacro de “autogestão”. 
53 Arquivo do Tribunal de Justiça do Maranhão pacote 005/TJ/1986 (Cf. CUNHA, 1992, p. 30). 
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Em 1825, um chefe indígena da etnia Xukuru, da vila de Cimbres na 

província de Pernambuco, apresenta junto a Ouvidoria Geral, denúncias contra 

abusos cometidos, aparentemente, pelo diretor da aldeia e obtém uma decisão 

favorável do Imperador. Na decisão n. 72, lê-se o seguinte: 

Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império, remetter-ao Presidente da Provincia de Pernambuco a cópia inclusa do 
requerimento de Manuel José Leite Barbosa, Capitão-mór dos índios da Villa de 
Cimbres, em que se pede providencias para se facilitar a catechisação e 
civilisação dos mesmos índios, obstando-se aos inconvenientes que ainda 
tornam mesquinha a sua sorte; e Ponderando o mesmo A. S. sobre os 
differentes objectos de que tratam os artigos do dito requerimento, e que exigem 
promptas e efficazes providencias: ha por bem Ordenar o seguinte: que para se 
instruirem os mencionados indios nos deveres da Religião seja destinado um 
dos Padres Missionarios residentes no Hospicio da Capital da Provincia, á 
escolha do respectivo presidente, ou ainda, mesmo qualquer outro Sacerdote de 
virtudes conhecidas; que o dito Padre possa exercer a beneficio dos mesmos 
indios o logar de mestre de primeiras lettras, dando-se-lhe uma gratificação 
correspondente a este excesso de trabalho; que o mesmo Padre possa 
igualmente servir de Director dos indios, observando no exercicio deste cargo as 
ordens do Presidente; que fique logo suspenso o pagamento de 6%, com que 
até agora os indios eram obrigados a gratificar seu Director, e que o Presidente 
informe a este respeito, mostrando com que jus o Director dos indios tem 
recebido tal quantia; que da mesma sorte não continue mais a imposição, que 
lhes tem sido arbitrada, de pagarem 30 dias de serviço ao Parocho, por motivo 
de desobriga, pois que, sendo este procedimento um reconhecido abuso, nada 
devem pagar os indios, por terem o seu direito privativo; e por ultimo que cesse 
inteiramente o abuso, até agora adoptado, de serem os indios obrigados a 
trabalhar contra a sua vontade em beneficio de outra pessoa, sendo certo que, 
reputando-se homens livres, só por mero ajuste ou convenção poderão prestar-
se áquelles trabalhos. Espera comtudo S. M. Imperial que o sobredito Presidente 
no importante objecto da catechisação e civilisação dos indios faça pôr em 
restricta observancia não só as providencias ora requeridas, e a que Houve por 
bem Assumir, mas todas as outras que se acham de tempo anterior 
determinadas; informando sobre o mais que lhe parecer conveniente.54

Num outro documento, datado de 1828, o capitão-mor da vila de Atalaia, 

na província de Alagoas, encaminha à justiça protesto contra a invasão e violência 

em suas aldeias. Pelo qual obtém a seguinte resposta: 

Sua Majestade o Imperador, tomando em consideração a representação que fez 
subir á sua imperial presença o Capitão-Mor  dos índios da Villa de Atalaia, José 
Antonio de Santiago, queixando-se da violência com que diversas pessoas lhes 
tem tirado terras pertencentes à referida Villa, de que estão de posse, e 
acrescentando que as mesmas ainda se achão por demarcar: ha por bem 
ordenar que o Vice-presidente da Província de Alagôas empregue 
immediatamente todos os meios ao seu alcance afim de se evitar a continuação 
da opressão de que os índios se queixão, dando logo conta do resultado, e 
informando sobre o estado em que se achão os aldeamentos dos índios do 

                                                 
54 Legislação Indigenista do Império. Decisão n. 72 de 23/03/1825 (cf.  CUNHA, 1992). 
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districto da sobredita Villa, natureza das terras em cuja posse pretendem ser 
sustentados, e que difficuldades e opposições poderá sofrer a demarcação das 
mesmas terras. O que assim se participa, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Império, ao referido Vice-presidente para sua intelligencia e 
execução. Palacio do Rio de Janeiro, 20 de Novembro de 1828. – José 
Clemente Pereira.55  

Um primeiro ponto a ser considerado é que se trata de requerimentos 

cujas reivindicações partem dos próprios índios. Ao reclamar contra os abusos 

cometidos por seus superiores, esses índios não o faziam estando ausente uma 

consciência de si próprios e de um lugar na sociedade. Não se tratava obviamente 

de uma imposição de seus lugares e condutas em substituição a de seus 

conquistadores, mas de um tipo de apropriação de determinadas possibilidades que 

lhes eram dadas de rejeitarem tratamentos que julgavam abusivos.  

Por sua vez, o Governo, para garantir a eficácia da civilização e 

catequização dos índios, via-se “obrigado” a negociar com estes últimos. A 

repressão ao uso indiscriminado da força física, a tentativa de estabelecer uma 

ordem moral religiosa, o reconhecimento do lugar da instrução, o reconhecimento de 

que os índios eram homens livres e não podiam ser cooptados para o trabalho, entre 

outras coisas, constituíam-se como importantes estratégias de civilização. Porém, 

tais estratégias, que foram tomando lugar na sociedade oitocentista, foram aos 

poucos sendo modificadas por força dos processos de representação postos a 

circular pelos diferentes grupos.  

Carneiro da Cunha (1992) salienta que o “autogoverno indígena” foi 

freqüentemente ridicularizado por seus contemporâneos, que viam nessa forma de 

gestão não mais que um “simulacro de autogestão, sem qualquer poder real”.56  

Essa autora afirma, ainda, que “coincidência ou não, o fato é que não se conhecem 

processos em defesa dos direitos indígenas após 1845, quando os diretores das 

aldeias passam a exercer a função de procuradores dos índios”. 57

Entretanto, ao contrário do que afirma Carneiro da Cunha sobre o 

desconhecimento de processos na justiça ou de requerimentos de qualquer ordem, 

por parte dos grupos indígenas, observamos, no período posterior a 1845, data da 

                                                 
55 Legislação Indigenista do Império, 1828 (cf. CUNHA, 1992).  CN VI: 36. 
56 CUNHA, 1992, p. 31. 
57 Ibidem, p. 31. 
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criação da Diretoria Geral dos Índios, Decreto n. 426, uma nova modalidade de 

representação das questões públicas associadas aos povos indígenas. Nesse 

período, os índios passam a legitimar a Diretoria como um órgão de representação 

para a garantia de seus direitos. O que vemos é uma forma institucionalizada de 

tratar essas questões. 

Deve ser considerado que novas modalidades de representações vão se 

constituindo nesse período e vão transformando as relações entre índios e não-

índios. A segunda metade do século XIX é caracterizada por um momento de 

mudanças na condição política do país. É o momento em que o Governo está 

produzindo o “diálogo” entre governantes e governados, por isso novas formas de 

administração são gestadas. Para articular e compreender essas novas formas de 

relação entre índios e Estado, fugindo de uma análise essencialmente política 

dessas relações, buscamos compreender dois processos tangentes a essa relação: 

o do controle e o da apropriação. 

Para Roger Chartier (1990), o conceito de apropriação se apóia no 

postulado que as idéias ou formas não têm um sentido intrínseco, 

independentemente de sua apropriação, ou seja, “a obra só adquire sentido através 

da diversidade de interpretações que constroem as suas significações”.58  Esse 

autor afirma ainda que: 

A apropriação, tal como a entendemos, tem por objetivo uma história social das 
interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são 
sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as 
produzem. Conceder deste modo atenção às condições e aos processos que, 
muito concretamente determinam as operações de construção do sentido (na 
relação de leitura, mas em muitas outras também) é reconhecer, contra a antiga 
história intelectual, que as inteligências não são desencarnadas, e, contra 
correntes de pensamento que postulam o universal, que as categorias 
aparentemente mais invariáveis devem ser construídas na descontinuidade das 
trajectórias históricas.59

Justa Ezpeleta e Elsie Rockwell (1989) afirmaram que o processo de 

controle deriva de uma “série de interações e mecanismos observáveis e recorrentes 

através dos quais se impõem, negociam-se ou se orientam certas relações (...)”.60 

Como processo vinculado ao poder, o controle tende a articular as ações do poder 

                                                 
58 CHARTIER, 1990, p. 58. 
59  Ibidem, p. 26. 
60 EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 60. 
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estatal, apresentando variáveis entre disposições técnicas ou rotinas que se 

modificam ao sabor de regulamentos. 

Paralelamente às formas de controle, os indivíduos ou coletividades 

instituem formas de apropriação dos novos códigos postos em circulação. A 

apropriação é considerada como “uma relação ativa entre as pessoas e a 

multiplicidade de recursos e usos culturais objetivados em seus âmbitos imediatos. 

Em lugar de partir da ação das instituições, a análise da apropriação parte da 

atividade do sujeito”.61

Agnes Heller (apud Rockwell, 1989) compreende a apropriação como um 

processo contínuo, desencadeado em âmbitos heterogêneos que caracterizam a 

vida cotidiana. O sujeito enfrenta, continuamente, novas tarefas que incluem 

aprender novos sistemas de usos e adequação a novos hábitos. Vive-se, 

simultaneamente, entre exigências opostas para as quais se deve elaborar modelos 

de comportamento paralelos e alternativos. 

Porém, Rockwell (1995) observa que o processo de apropriação não 

significa simplesmente fazer uso individual ou coletivo de diversos elementos da 

cultura circundante. Trata-se, como vem insistindo Roger Chartier, em considerar 

que “a apropriação sempre transforma, reformula e excede o que recebe”.62

Considerando a perspectiva apontada por esses autores em relação à 

apropriação, buscamos analisar as fontes documentais disponíveis ligadas à 

Diretoria Geral dos Índios. Constatamos, então, a ocorrência de uma ampla 

movimentação por parte dos grupos indígenas que passaram a utilizar essa diretoria 

como órgão estatal de representação. Encontramos ofícios diversos que registram 

desde processos envolvendo questões de terra, pedidos de segurança contra 

usurpadores, petições acerca da nomeação de diretores de aldeamento, até pedidos 

de passagens de vapor para viagens à Corte e verbas para compra de roupas e 

ferramentas.  

No decreto que criou a Diretoria Geral dos Índios, ficou estabelecido que 

em cada uma das Províncias do Império fossem instituídas Diretorias Parciais. A 
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partir de um amplo conjunto de competências, essas diretorias passaram a deliberar 

sobre as questões públicas relacionadas aos povos indígenas, particularmente, nos 

domínios das Missões de catequese e civilização dos Índios.  

A estrutura de funcionamento das Diretorias contava com a presença de 

um Director Geral nomeado pelo Imperador. Esses diretores eram responsáveis pelo 

gerenciamento de recursos para o serviço de catequese; pelo estabelecimento de 

aldeias indígenas, na sua criação ou remoção; pela produção de dados estatísticos; 

pela fiscalização das rendas, dos serviços etc. Subordinados a essa Diretoria 

estariam os diretores de aldeias indígenas. Esses eram agentes públicos nomeados 

pelo Presidente da Província, sobre proposta do Diretor Geral, e ficavam 

responsáveis pelo desenvolvimento dos aldeamentos.  

Nosso objetivo, ao propor uma análise da documentação dessas 

diretorias, foi buscar compreender como se estruturavam as relações entre os índios 

e esses órgãos. Configurando-se como um serviço público destinado a regulamentar 

a catequese e civilização indígena, essas diretorias faziam circular diferentes 

discursos.   

Tais discursos podem ser apreendidos por formas distintas, porém 

complementares. Consideramos que a produção de discursos sobre os índios, no 

século XIX, deu-se a partir das falas, dos registros, dos escritos de diferentes 

agentes. No entanto, observa-se uma característica singular que nos permite afirmar 

duas ordens na produção dos discursos sobre os índios. Há uma representação 

produzida por agentes que nunca tiveram contato com os povos indígenas e, 

também, há uma representação dos agentes que trabalharam diretamente com 

esses povos.  

No caso dos primeiros, eles próprios apontam os limites dessa forma de 

representar. Vale transcrever aqui o que afirmou o Diretor Geral dos Índios, Manuel 

de Paula Ferreira, em 1887: 

(...) É geralmente sabido o zelo com que todos os meus antecessores curarão 
dos interesses da catechese dos Indios, e eu desejava poder imital-os, porem 
prepondera sobre mim duas causas imperiosas que me inhibem desse prazer: 
primeiro minha imcompetencia a altura do lugar, que exige um espirito lucido e 
cultivado e que acercado de bons auxiliares, se compenetrasse logo de todas as 
necessidades que pezão sobre essa cruzada santa de civilisação, e caridade. 
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Segundo peza ainda sobre mim as mesmas difficuldades com que luctarão meus 
honrados antecessores que, não tendo nunca visitado aos aldeamentos como 
preceitua o inciso 1o. do artigo 1o. do citado regulamento, escreverão pomposos 
relatórios, sem outra base que as simples informações dos directores de 
circunscripções, os quaes naturalmente não dezião: “o estabelecimento a meu 
cargo não progride, as consiguações do Governo são mal aplicadas”. Portanto, 
claro está a inspeção annual do Director Geral aos aldeamentos é uma 
necessidade vital e palpitante que urge remediar. Do exposto verá V. Excia. que 
apenas poderei citar algumas necessidades que, segundo as informações que 
tenho colhido me parecem dever merecer attenção do governo que tanto deseja 
a catechese e civilisação dos índios que se fôr levada a effeito, será um 
explendido triumpho para o governo e uma gloria para a nossa provincia.63

Não se trata de dicotomizar essas duas perspectivas, mas de 

compreendê-las dentro de suas especificidades. Entendemos que todos os agentes 

produziram registros sobre os índios, entretanto, a forma potencial de apreendê-los 

fez variar de acordo com a posição do observador. Para os agentes  que produziram 

seus discursos à distância, como os presidentes de província, esses tiveram que 

assumir as diferentes representações que, aprioristicamente, iam sendo postas 

sobre os índios. Os índios eram representados pelo pensamento político dirigente, 

quase sempre, com base na utilização de pares de opostos, tais como: 

bárbaro/civilizado; liberdade/dependência; bom/mal; domesticado/selvagem.  

Entendemos que o “discurso com os índios” também engloba formas de 

representação variadas bem como a utilização dos pares de oposição. Porém, na 

produção do que aqui consideramos um discurso com os índios, evidenciam-se 

relações de contato e depreende-se delas não propriamente a “fala” direta desses 

sujeitos, embora isso possa ser possível em alguns momentos, mas, sobretudo, 

suas diferentes formas de apropriação dos códigos de ordenamento emergentes 

dessas situações de contato. É o que se observa nos discursos produzidos pelos 

missionários que atuaram junto aos índios no contexto dos aldeamentos.64

As Diretorias Gerais de Índios, presentes em cada província do Império, 

como órgãos estatais, produziam anualmente seus relatórios, por meio dos quais 

informavam o funcionamento do serviço de catequese no país sob seus cuidados. 

Esses relatórios eram apresentados ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas que, à época, respondia pela Política Indigenista Nacional. A emissão de 

                                                 
63 Relatório da Diretoria Geral dos Índios da província de Minas Gerais. Ouro Preto, 23 de julho de 1887. 
64 Sobre a relação entre missionários, índios e aldeamento conferir apêndice. 
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tais relatórios objetivava a difusão de medidas político-administrativas para se levar 

a termo a empresa da catequese e civilização dos povos indígenas. Estratégia 

extremamente importante no sentido de reduzir a barbárie e promover a integração 

do índio na sociedade brasileira. 

Diante da proposta que se anuncia neste trabalho em que buscamos, 

essencialmente, apreender as práticas sociais instituídas e seus desdobramentos no 

plano cultural, nosso olhar recai sobre os processos de apropriação realizados pelos 

índios dos novos códigos de  conduta postos em circulação. 

No caso dos diversos relatórios que subsidiaram esta investigação, uma 

característica comum entre eles é que, em sua maioria, observa-se a presença de 

um discurso que visa a expor as dificuldades e as precariedades pelas quais 

passava a administração pública. Esses documentos revelam, ainda, a instituição de 

um corpo administrativo, de um corpo de governo, que vai se constituindo e 

produzindo posições hierárquicas no interior do Estado. Também não nos escapa a 

percepção da gradativa produção de estratégias de controle do Estado. 

No relatório do ano de 1887, escrito pelo Diretor Geral, Manuel de Paula 

Ferreira, evidencia-se toda uma ordem de dificuldades para se constituir a 

administração pública na província. Os relatórios apontam para uma organização da 

coisa pública de forma ainda incipiente e marcada: por certa precariedade na 

administração; pela falta de recursos para alguns setores, como, por exemplo, a 

catequese indígena; pelo despreparo de funcionários; pela priorização de algumas 

políticas públicas, como no caso da política de imigração; pela subversão e o 

descumprimento das leis etc. Vejamos alguns trechos desse relatório que apontam 

essas questões: 

Exma. Presidência Directoria Geral dos Indios da Província de Minas Gerais, 
Ouro Preto 20 de maio de 1887. Ilmo. e Exmo. Sr. Em cumprimento ao que 
preceitua o inciso 37 do artigo 1o. do decreto no. 426 de 24 de julho de 1845, e 
do que por v. Excia. me foi exigido em officio de 11 de abril do corrente anno, 
obedecendo, cumpro o grato dever de respeitosamente apresentar á V. Excia. 
em suscinta exposição o estado da catechese dos Indios nesta província. 
Nomeado interinamente Director Geral dos índios em 30 de dezembro do 
proximo passado anno pelo reverendo Desembargador Francisco de Faria 
Lemos, ex-presidente d’esta província, não me é no todo possivel em tão curto 
lapso de tempo, alem de fallecer-me aptidão para tão alto mistér, dar um 
desenvolvimento satisfatorio em materia tão importante e que tanto interessa 
não só a administração de V. Excia. como a esta provincia e a civilisação. Se 
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como venho dizer por um lado fallece-me a necessaria aptidão, por outro 
sobejão me bons desejos de prestar meus insignificantes serviços á 
administração de V. Excia. em tão bôa hora escolhido para reger os destinos 
d’esta provincia. Se esta directoria não esperasse muito da sabia administração 
de V. Excia., desnecessario seria repetir pedidos urgentes que muito poderião 
concorrer para o feliz exito da catechese nesta provincia. (...) Agora que o 
governo com dispendio extraordinario, trata de introduzir no paiz immigrantes 
extrangeiros, homens habituados as regalias do velho mundo, porque não 
converge suas vistas para esses homens, filhos de nossas florestas, que 
desconhecem o luxo, os prazeres da vida contra feita, e que são fortes, 
aclimados, aptos para a lavoura e officios mechanicos?.65

Em outro trecho, o mesmo diretor continuava a chamar a atenção para o 

pouco investimento do Governo e a improficuidade de alguns serviços da 

administração pública. Em suas palavras: 

O Ministério da Agricultura e o Governo bem devem ter notado como todas os 
Directores d’esta infeliz catechese e que por ella tanto se tem se interessado, 
com exaustão de força, tiverão de abandonal-a protestando pela falta de apoio 
do governo de seu paiz. Além de longo, seria fastioso reproduzir aqui a 
ethenografia d’esse povo precito, dessimado pelas carneficinas e para o qual a 
lei ainda não gerou equidade, nem o christianismo a caridade. (...) Por diversas 
vezes tenho notado que, quando um lugar qualquer do velho mundo é víctima de 
um acidente, o governo e o povo desta terra expontaneamente concorrem com 
avultadas quantias para sua manutençào, e quase sempre, acima das 
necessidades, porem no Brazil quando se trata de uma raça de legitima 
nacionalidade que pede luz, tecto e pão, escasseia-se lhes o triste obro da 
caridade, e pedir mais serentopia.66  

Para além das informações que nos levam a pensar a questão da 

fragilidade da administração pública, os relatórios evidenciam problematizações de 

outra ordem. Ainda que as diretorias dispusessem de uma infra-estrutura precária, 

foi possível observar um esforço por parte dos administradores na busca de dar 

solução para algumas demandas dos povos indígenas. Como no caso da família 

Peroba, uma família indígena que recorreu à diretoria pedindo a abertura de um 

processo para garantir a reintegração de posse de um terreno por eles ocupado.  No 

trecho a seguir, o diretor geral, promete dar providências na solução do problema:  

Em respeito a informação que á V. Excia. prestou, o Engenheiro Chefe da 
Comissão de terras do municipio de Manhuassú, respeito ás perseguições ahi 
feitas pelo cidadão Joaquim Gomes de Freitas Drumond, á familia Peroba de 
nacionalidade indigena. Por engano, ou por informações menos criteriosas que 
recebeu, o Sr. Engenheiro julgou sem fundamento algum o direito que assiste a 
familia Peroba que, diz ser mestiça em terceiro ou quarto cruzamento , familia 
que a annos veio da Provincia do Rio de Janeiro abriu situação á 2 Km mais ou 
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66 Ibidem. 
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menos para cima da Gamelleira; e conclue disendo que: se esta familia não é 
intrusa nos terrenos de Drumond, com certesa o é no estado. Para mim, não 
posso crer que o índio que é brasileiro legitimo possa ser intruso nas terras do 
estado.67

Dois anos após a ocorrência desse fato, o mesmo diretor, Manuel de 

Paula Ferreira, relembrava-o criticando a atuação do engenheiro que à época cuidou 

do caso. Segundo ele: 

Infelismente porém, as theorias são tantas e tão diversas, quantos são os 
grandes pensadores, com tudo algumas são de naturesa tal qual calam no 
espírito maugrado nosso: ainda a bem pouco tempo tive que informar sobre uma 
representação feita por um homem de lettras empregado na medição e 
demarcação de terras, na qual sem o menor preambulo denominava o Indio 
intruso em nossas terras ou do governo deste Paiz! Eu pelo contrario, tenho para 
mim que os indígenas, os verdadeiros filhos deste paiz, e que nós se não somos 
seus descendentes seremos por certo, os estranhos ou os intrusos nesta grande 
terra que chamamos nossa.68

Em outro trecho do relatório, ainda no ano de 1887, o Diretor Geral 

registrou outras ações envolvendo grupos indígenas. Em carta enviada à presidência 

da província, em 28 de julho, assinalava que: 

Achão-se nesta cidade, oito índios do aldeamento do Aricobé da província da 
Bahia com destino á Corte, onde vão levar suas queixas á sua Magestade 
Imperial. Como os referidos indígenas se achão sem recursos peço a V. Excia. 
mandar acommodal-os no quartel da Companhia de Linha e mandar fornecer-
lhes etapas por seis dias, assim mais passagem de 2a. Classe na Estrada de 
Ferro, visto como esta directoria não dispor de recursos para fins extraordinarios. 
Os índios constantes deste officio são: Estevão Fernandes da Cruz, José 
Joaquim da Cruz, Antonio Florencio de Lima, Angelo Cabral, Eugenio Baptista 
da Paixão, Mauricio Cabral, José Antonio da Cruz e José Terencio. Assina este 
documento, Manoel de Paula Ferreira, director geral.   

Nos dois telegramas que se seguem, é possível perceber qual a direção 

dada a essa questão. O primeiro telegrama, enviado pelo Diretor Geral, Manoel de 

Paula Ferreira, é  endereçado ao agente da estação de São Julião e o segundo é 

endereçado ao engenheiro da Estrada de Ferro D. Pedro II, no ramal Ouro Preto. No 

primeiro, lê-se: 

Ao agente da Estação de São Julião, directoria, 2 de agosto de 1887 – Ilmo. Sr. 
Junto a este o aviso telegramma do Sr. Dr. Director da Estrada de Ferro de D. 
Pedro II, pelo qual V. Sra. Concederá passagem aos oito índios que seguem 
viagem para a corte. – Deus Guarde a V. Sa. Ilmo. Sr. Agente da Estação de 
São Julião.  

                                                 
67 Relatório da Diretoria Geral dos Índios da província de Minas Gerais. Ouro Preto, 23 de julho de 1887.  
68 Relatório da Diretoria Geral dos Índios da província de Minas Gerais. Ouro Preto, 29 de fevereiro de 1889. 
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No segundo telegrama, lê-se: 

Ao Dr. Engenheiro da Estrada de Ferro de D. Pedro II, ramal de Ouro Preto. 
Ilmo. Sr. Rogo a vossa senhoria conceder passagem hoje no lastro d’ahi até São 
Julião á oito Indios que seguem para a Corte por ordem do Exmo. Ministro da 
Agricultura e com passagem na estrada de Ferro de D. Pedro II, por ordem da 
Directoria da mesma e para o dia d’amanhã.  

E, por último, o comunicado é dirigido às autoridades:  

Peço proteção a todas as autoridades para os oito indios que seguem viagem 
para a corte, onde vão levar suas queixas a sua Magestade Imperial. O Director 
Geral Manoel de Paula Ferreira, em 2 de agosto de 1887. 

Em outro ofício, datado de 21 de agosto de 1887, o mesmo Diretor Geral 

escreve ao cidadão Manoel Cardoso de Serqueira Lima acusando o recebimento de 

um ofício, por meio do qual esse cidadão encaminha uma representação feita por 

um índio mestiço que deveria chegar às mãos do governo. Em resposta, o Diretor 

Geral, declara que, em data do 18 corrente, “fiz chegar ao destino desejado, tendo 

ainda tratado em minha correspondência, dos negócios concernentes às terras da 

família Peroba”.69  

A utilização desse órgão diretor como veículo de representação parece ter 

sido prática comum por parte das comunidades indígenas. Mesmo em documentos 

anteriores registra-se a presença dos povos indígenas demandando a atuação 

dessas diretorias como instituição legal em favor de seus direitos. Nos expedientes 

da Diretoria Geral dos Índios, emitidos entre 1885 a 1888, encontramos uma série de 

ofícios referindo-se às principais demandas feitas pelos índios. 

Em 2 de junho de 1887, o Diretor Geral dos Índios, Manoel de Paula 

Ferreira, envia um ofício ao presidente da província, Dr. Antonio Teixeira de Souza 

Magalhães, pelo qual se lê: 

Ilmo. Exmo. Sr. Achão-se nesta cidade os índios Ignácio José de S’ta. Anna, 
Pedro Alexandrino e Justino Ferreira da Silva, vindos da aldea de Mirandella na 
província da Bahia com destino à corte, onde pretendem levar suas justas 
reclamações à Sua Magestade o Imperador, pelo esbulho que sofrerão em suas 
propriedades. Acontece porém, que chegando a esta cidade sem recursos se 
apresentarão a esta Directoria que vem pedir a V. Excia. passe na estrada de 
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ferro e um pequeno recurso pecuniário a esses infelises, por conta do Ministério 
da Agricultura.70  

Em outro ofício, a Diretoria Geral registrou a petição feita pelo índio 

Francisco Rodrigues Machado para a reintegração de posse de um terreno que, 

segundo ele, lhe pertencia. Segundo o indígena, seu pai teria vendido o terreno a 

um suposto comprador que teria morrido e deixado o bem em poder de sua viúva. A 

questão que ocupa vastas páginas do relatório pode ser assim resumida: O juiz 

responsável pelo processo entendeu que era nula a venda feita há 30 anos e 

reintegrou a Francisco Rodrigues a posse do terreno.71  

O que podemos concluir a partir da leitura dessas diferentes fontes 

documentais é que, longe de se pensar os índios numa posição subordinada, em 

meio à política civilizatória do século XIX, devemos vê-los a partir de suas 

movimentações e lutas que os constituíam como sujeitos. Os diversos grupos 

indígenas presentes à época do Império demonstraram através de suas ações que 

não estiveram às margens dos processos de modernização que tomavam lugar na 

província no período em questão. Ao contrário, pode-se observar que esses grupos 

buscavam incorporar tais processos e produziam formas de apropriação nos limites 

do que lhes era possível naquele momento. Aliados à tradição e à conservação de 

seus costumes e de suas práticas, os índios buscavam ainda a incorporação desses 

novos e outros elementos trazidos pela nova ordem.  

                                                 
70 Diretoria Geral dos Índios, Ofício n. 132, junho de 1887. Fundo Secretaria de Governo 
71 Diretoria Geral dos Índios da província de Minas Gerais, Ouro Preto, 31 de janeiro de 1882. Esse documento é assinado 
pelo diretor Joaquim José de Sant’Anna. 
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No prefácio de sua obra, O Processo Civilizador, Norbert Elias (1994) 

afirma que “o homem ocidental nem sempre se comportou da maneira a que 

estamos acostumados a considerar como típica ou como sinal característico do 

homem civilizado”.1 A maneira como hoje algumas nações se percebem e se 

consideram civilizadas resultou de um lento e gradativo processo de transformação 

dos hábitos e da conduta humana. Para Elias (1994), a civilização, longe de ser uma 

atitude inerente ao homem, fora forjada à medida que no decurso de alguns séculos 

se alteravam os costumes. 

Ainda segundo esse autor, o conceito de civilização, no sentido que lhe 

emprestam franceses e ingleses, alude a uma grande variedade de fatos: “ao nível 

da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos 

científicos, às idéias religiosas e aos costumes”.2 A civilização pode referir-se ainda 

ao modo como homens e mulheres vivem juntos, à forma como escolhem suas 

habitações, ou à maneira como são preparados os seus alimentos. A rigor, “não há 

nada que não possa ser feito de forma civilizada ou incivilizada”.3

Em outro texto, Elias (1993) salienta, ainda, que o processo civilizador, 

como propulsor das mudanças na conduta e sentimentos humanos, não terá sido 

resultante de uma ação consciente e racionalmente planejada por um grupo de 

pessoas. Desse modo, afirma que "não é a civilização, nem a racionalização um 

produto da ratio humana”.4 Não obstante, para esse autor, o processo civilizador, 

mesmo que não tenha sido resultante de uma ação previamente pensada, não 

deixou, no entanto, de ser construído calcado num tipo específico de ordem. 

Segundo Elias (1993), o controle externo que um grupo de pessoas 

efetuou sobre um outro grupo, paulatinamente, foi convertido em autocontrole. As 

formas mais rudes de comportamento foram sendo excluídas da vida comunal, 

dando lugar a um sentimento de vergonha. Porém, essas transformações não se 

deram de maneira caótica e não-estruturada. Para Elias, as transformações da 

                                                 
1 ELIAS, 1994, p. 24. 
2 Ibidem, p. 24. 
3 Ibidem, p. 24. 
4 ELIAS, 1993, p. 193.  
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dinâmica social resultaram do entrelaçamento de planos e ações dos indivíduos, 

gerando mudanças e modelos não antes planejados. Essa relação de 

interdependência deu origem a uma ordem "sui generis, uma ordem mais irresistível 

e mais forte que a vontade e a razão das pessoas isoladas que a compõem”.5  

Ele sublinha, porém, que essa ordem sui generis não é racional, se por 

racional admitimos tudo aquilo que resulta intencionalmente da deliberação e do 

propósito de pessoas isoladas, nem irracional, se definimos como irracional algo que 

emerge de maneira incompreensível. Para esse autor, nossos hábitos mentais nos 

conduzem a utilização de pares de opostos, como racional ou irracional, bom ou 

ruim, civilizado e incivilizado, que, por vezes, mostram-se inadequados a algumas 

explicações. 

A civilização, como um dos pilares da modernidade, foi produzida no seio 

das sociedades ocidentais e tornou-se motivo de seu maior orgulho. Porém, hoje 

podemos observar que tanto mais a sociedade ocidental avançou sobre sua própria 

civilização, mais subdividiu os povos e produziu fronteiras que instituíram os opostos 

bárbaro/civilizado. 

 No Brasil dos tempos imperiais, instituir a civilidade entre a população 

parecia uma tarefa mais urgente e difícil entre as camadas mais pobres, tal como é 

indicado em diversas fontes documentais, como relatórios oficiais, cartas, sinopses.  

O que se depreende da leitura desses documentos é a presença de um discurso que 

demonstra uma ordem de dificuldades, quando se tratava de representar a civilidade 

entre a população. O desafio era forjar entre a “arraia-miúda” da população – branco 

pobre, negros libertos, indígenas, nômades, imigrantes – um conjunto de 

comportamentos, atitudes e valores homogeneizados, a partir dos quais toda a 

população pudesse ser representada como civilizada. 

 Cynthia Greive Veiga (2002), em relação a esse tema, salienta que foi 

produzida toda uma sorte de estereótipos em torno da população pobre. Segundo 

essa autora, a maneira como as camadas pobres foram sendo estereotipadas pelas 

elites proprietárias guarda uma estreita ligação com a forma conceitual de análise do 

                                                 
5 ELIAS, 1993, p. 193. 
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social e, também, de modo particular, com as formas através das quais as “camadas 

perigosas” se assentaram material, política e culturalmente na sociedade.  

A população pobre, vista como uma “camada perigosa” da sociedade 

representava aos olhos da elite uma constante ameaça. Se, na perspectiva do 

ordenamento social e do progresso material, o conjunto da população soava como 

um todo ameaçador, sendo representativo de uma irracionalidade comum, o que 

distinguiu os grupos e os singularizou foi o estabelecimento dos processos de 

intervenção instituídos sobre eles. A forma de intervir sobre os grupos se fez de 

maneira diferenciada, segundo o modo como distintos grupos se constituíram em um 

obstáculo à planificação social. 

Por mais paradoxal que pareça ser, no Brasil do século XIX, transformar a 

população num corpo homogêneo e governável exigia do Estado a heterogeneidade 

do pensamento na produção de políticas cada vez mais diferenciadas. Instituir entre 

a população a governamentalidade6 demandava a articulação de diferentes 

propostas que, ao fim e ao cabo, viessem a conformar cada grupo no “todo social”. 

Nesse sentido, as ações de educar, quantificar, definir, normatizar, entre outras, 

foram sendo apropriadas pelo Estado e transformadas em estratégias civilizatórias. 

O objetivo principal da intervenção do Estado na sociedade seria, então, acomodar 

os grupos na sua própria diversidade.  

  Uma pergunta a ser feita é o que de fato significou para os governantes 

brasileiros, do século XIX, conduzir os destinos da futura nação, ou seja, pôr sobre a 

mesma governança a massa heterogênea da população. Se pensarmos nos 

problemas gerados pelos diferentes grupos sociais, veremos que eles são de 

natureza distinta. Por exemplo, os problemas gerados pela população escrava ou 

ex-escrava não eram da mesma ordem que aqueles criados por “hordas de 

selvagens” que viviam nas florestas.   

O modo como os negros, os escravos ou os indígenas foram se 

constituindo como um problema para a elite dirigente oitocentista relaciona-se com a 

maneira “através da qual estes grupos se assentaram política e culturalmente nesta 

                                                 
6 Sobre esse conceito ver FOUCAULT, 1984.  
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mesma sociedade”.7 Trata-se, sobretudo, de compreender as relações de poder 

imbricadas nesses processos que aludem às “capacidades” e “limitações” postas a 

esses grupos no contexto do século XIX. Assim compreendido esses grupos serão 

sempre o resultado da posição e do lugar que a sociedade lhes atribuiu, ou seja, a 

imagem dos grupos resulta dos processos de representação instituídos sobre eles. 

No caso dos índios de que tratamos, houve uma forma particular de representação 

construída historicamente pelo colonizador desde os primeiros anos de contato.8 Na 

visão do colonizador, os povos indígenas eram apreendidos ora como selvagens, 

ora como civilizados, ora como humanos ora como feras bestiais, capazes ou não de 

perfectibilidade, apenas para citar alguns exemplos.  

Se pensarmos na forma como os índios ou escravos se configuraram 

como uma “ameaça” à sociedade, nos depararemos com realidades diversas. Os 

escravos ou os ex-escravos9 eram vistos como objetos da ordem privada e, num 

primeiro momento, o maior risco que poderiam oferecer era, quase que 

exclusivamente, a seus senhores. A fraude, o assassinato ou as revoltas, quase 

sempre, tinham sua gênese nos limites da propriedade de seus donos.  

Já a preocupação trazida pelos grupos indígenas esteve intimamente 

relacionada com os processos de representação elaborados sobre eles 

historicamente. No século XIX, após trezentos anos de contato, o imaginário do 

colonizador já se encontrava repleto de representações sobre os povos indígenas. 

Os grupos indígenas portadores de práticas culturais “exóticas”, em alguns casos 

adeptos do nomadismo, exímios guerreiros, “homens sem freio moral, político ou 

religioso e com poucas necessidades”10 tornavam-se, então, “estranhos” 

conhecidos.  

As inúmeras hordas de selvagens dispersas pelos territórios das 

províncias representavam uma ameaça à ordem pública. Vistos como uma 

população desordenada, os índios constituíam um obstáculo aos projetos de 

                                                 
7 VEIGA, 2002, p.11. 
8 Uma boa referência que exemplifica tal questão é o histórico e acirrado debate entre Lãs Casas e Sepúlveda, no século 
XV, que discutiam sobre a humanidade dos povos indígenas. 
9 Não se pode confundir o problema do escravo com o do negro. Este último, diferentemente do escravo, passa a ser um 
problema, visto de forma concreta, quando passa a ameaçar a exclusividade das posições sociais dos brancos. (cf. 
CARDOSO apud LEITE, 1996). 
10 Forma como os presidentes de províncias se referiam aos índios em boa parte dos relatórios. 
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modernização e planificação social. Acrescenta-se a isto o temor latente de 

insurgirem contra a sociedade branca civilizada, dado o significativo número desses 

em relação a estes últimos.  

Comparativamente, podemos pensar o problema da população negra, do 

século XIX, no período pós-abolição, relacionando-o aos índios. O negro, mesmo 

tendo se libertado da condição de cativo, continuou a sofrer os efeitos perniciosos da 

escravatura a partir dos estigmas e dos estereótipos gerados por esse modelo. Ilka 

Boaventura Leite (1996) ressalta que, na sociedade imperial, o preconceito da cor 

era tão fortemente marcado que, ao se contratar os serviços de um negro, muito 

raramente perguntava se se tratava de um escravo ou de um liberto. O viajante 

Luccock, em um de seus relatos de viagem, registrou em sua passagem pelo Rio de 

Janeiro, em 1820, que “quando um déspota necessita dos seus serviços, não se dá 

ao trabalho de indagar se um preto é escravo ou forro”.11

Nesse caso, entre a população negra, as diferenças eram reduzidas à 

ótica da percepção, ou seja, a negritude expressa na cor da pele, em geral, anulava 

as fronteiras étnicas, permitindo ao colonizador operar uma homogeneização dos 

diferentes grupos.12 No caso da população indígena, observa-se quase sempre o 

contrário, a distintividade dos grupos era realçada sob diversos aspectos. Além das 

singularidades observáveis em cada etnia, como ornamentos, artefatos, rituais, 

seguia-se a conduta, o comportamento, os hábitos, entre outros.  

Nota-se que, nas situações de contato relatadas nas fontes documentais 

– relatórios, sinopses, literatura de viagem, entre outras –, os índios eram 

identificados e se autoidentificavam a partir do pertencimento a determinada etnia. 

Por exemplo, dificilmente os índios “Bugres” aceitariam serem confundidos com o 

grupo dos índios “Giporoks”.13 Mesmo o colonizador podia reconhecer que se 

tratava de grupos distintos, uma vez que os índios representavam a si próprios a 

                                                 
11 LUCCOCK apud LEITE, 1996, p. 111. 
12 Maria Lucia MONTES (1996, p. 58) discute essa homogeneização do negro, no século XIX, afirmando ter esta se dado 
em função do preconceito que se tinha. Pois seguramente, no século XIX, reconhecia-se a existência de grupos bem 
diferenciados. Sabia-se que existia os Fanti, os Ashanti, os Ijexá. Isto é, uma grande variedade de grupos diferenciados. 
Entretanto, todos eles viraram os africanos quando considerados em oposição aos crioulos e negros.  
13 Tanto Bugres como Giporoks eram grupos indígenas do século XIX. Os primeiros aparecem em quase todas as fontes 
documentais como sendo os mais temidos entre os demais. Já os Giporoks não eram tão visíveis, pelo menos por esse 
aspecto, porém recusava-se a serem tomados por outros que não os representavam. 
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partir de diferentes traços que os singularizavam como grupos. Uma boa referência 

seriam os índios Botocudos. Eles foram assim chamados pelo colonizador apenas 

pelo uso de botoques presos aos lábios – apesar de tratá-los operando sob um 

pretenso universalismo. 

A organização do Estado monárquico no Brasil assentou-se sob o 

principio da homogeneidade. Nesse sentido, as diferenças culturais, raciais e 

étnicas, como realidades efetivas, estabeleciam as bases do problema da 

nacionalidade, cuja solução, faziam crer as elites dirigentes, viria quando se 

promovesse o “enquadramento” social de alguns grupos, aqui especificamente os 

índios, dentro dos parâmetros de civilidade preestabelecidos pelas grandes nações 

civilizadas.14

Alguns estudos do século XIX indicam que o indígena brasileiro foi 

definido como selvagem em oposição ao homem civilizado, embora este último 

existisse apenas como ideal a ser alcançado no futuro. Para grande parte dos 

intelectuais, juristas, cronistas e escritores, guiados pela idéia evolutiva dos 

oitocentos, os povos indígenas estariam num estágio anterior de civilização em 

relação ao restante da humanidade, cabendo ao Estado a normatização e a 

institucionalização de mecanismos civilizatórios, como condição mesma de 

afloramento da plena humanidade desses “povos primitivos”. 

Cabe interrogar a respeito da existência de uma única direção para a 

civilização dos índios. Não seria supostamente um equívoco pensar a barbárie como 

o principal motivo que levou o Governo Imperial a se ocupar de tal questão? Que 

outras razões estariam imbricadas nesse processo? Se grupos como os índios 

Botocudos alcançaram notoriedade por serem classificados como os de maior 

rusticidade ou os mais bárbaros, ou seja, pela maneira como potencializavam a 

resistência; outros se destacaram pela maneira como evitavam o contato, isto é, pela 

forma como se preservavam e se envolviam numa opacidade.  

Neste último caso, podemos nos referir ao grupo dos índios Pojichás. 

Durante todo o século XIX, eles foram mencionados pelos agentes da catequese 

                                                 
14 Por grandes nações civilizadas podemos entender França e Inglaterra, segundo consta nos relatórios dos presidentes de 
província. 
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como a etnia que mais se mostrou impermeável ao contato. Nas fontes documentais 

que atestam a presença indígena, nesse período, há diversas passagens que 

demonstram ser o povo Pojichá como um dos grupos mais “temíveis” do século XIX. 

Um grupo que evitava relações de contato não apenas com os colonizadores como 

também com outras etnias indígenas. Frei Ângelo de Sassoferrato, em sua Synopse 

da missão de Itambacury (1915), dedicou um capítulo inteiro apenas para descrever 

como se comportavam os índios Pojichás e a dificuldade de se estabelecer uma 

interpenetração cultural. Segundo narrou Frei Ângelo: 

Frei Serafim e eu não estávamos plenamente satisfeitos, porque muito e muito 
nos preocupava, desgostando-nos, a não incorporação dos índios Pojichás ao 
nosso Aldeamento. Esta tribu é chamada “flagello do Mucury” e é uma das mais 
numerosas, pois conta cerca de mil almas. Como não lhes era possível viver em 
conjuncto, subdividiram-se em 6 nucleos, tendo cada um seu chefe ou capitão 
que, por sua vez, obedeciam a um commandante geral ao qual se subordinava a 
tribu inteira que, de quando em vez, se congregava toda sob suas ordens.15

Frei Ângelo reconhecia os limites da empreitada de tentar congraçar a 

tribo dos índios Pojichás e atraí-los ao aldeamento. Entretanto, uma forma possível 

de integrar os índios Pojichás e, porventura, fazê-los aldear era promovendo uma 

interlocução dos índios já aldeados com os não-aldeados, ou seja, os primeiros 

transformavam-se em mediadores buscando facilitar o trânsito intercultural. Como 

afirma Frei Ângelo (1915): 

Frei Seraphim estava pezaroso por não estarem incorporados ao nosso 
aldeamento os Pojichás e andava investigando meios e modos de conseguir 
incorporação. Chegou a conclusão de que esse trabalho podia ser iniciado por 
meio de índios já meio mansos e civilisados; que devia ser levado com a máxima 
prudência e com vagar; é que para se chegar a elles no centro das matas, era 
preciso abrir picadas acompanhando, quanto possível, as águas do S. Matheus; 
que se devia levar interpretes, embora estes não conprehendessem bem toda a 
língua dos Pojichás e tinham grande medo de perder a vida16. 

Mesmo a presença de índios de outras etnias não garantia a 

interpenetração cultural entre os Pojichás. Frei Ângelo afirma que, mesmo quando 

se conseguia estabelecer uma relação de contato com esses índios, permanecia 

difícil convencê-los sobre as “vantagens da vida social”. No momento do 

estabelecimento do aldeamento, qualquer desconfiança ou insatisfação era motivo 

                                                 
15 Synopse da Missão cathechetica dos silvícolas do Mucury, norte do Estado de Minas Geraes. Memória escrita por Frei 
Ângelo de Sassoferrato (1915). Arquivo do Convento dos capuchinhos. Rio de Janeiro. RJ. 
16 Ibidem. 
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para que os Pojichás se rebelassem contra os missionários ou mesmo contra outros 

índios aldeados. 

Contudo, para boa parte da elite dirigente do império, os povos indígenas 

compunham o retrato da barbárie, razão pela qual eram motivos de preocupação. 

Assim, a civilização dos índios representava um importante passo rumo à 

consolidação da ordem e, conseqüentemente, ao desenvolvimento econômico das 

províncias do império.  

Regina Horta Duarte (1998), em Noites Circenses, destacou a 

essencialidade da ordem pública na organização política no império, sendo sua 

manutenção condição sine qua nom para o progresso e modernização do país. Essa 

autora analisa que, no tocante à questão da manutenção da ordem pública, o 

nomadismo, característica relacional de algumas tribos indígenas, emergia como um 

comportamento indesejável no contexto da sociedade da época, uma vez que punha 

sob ameaça essa mesma ordem. A movimentação de pessoas pelas províncias, 

figurava como um costume que necessitava ser coibido. Os constantes apelos para 

a sedentarização dos grupos integravam a política de controle social que o Estado 

deveria manter sobre o povo. Nesse sentido, ainda de acordo com Duarte (1998), a 

tentativa de fixação dos índios era condição para o pleno estabelecimento da ordem. 

Dessa maneira, os povos indígenas se tornaram um problema não 

somente de ordem social e pública, mas também comprometiam o desenvolvimento 

econômico das províncias. Nas Minas Gerais oitocentista, os planos de 

modernização e progresso vinculavam-se a um maior investimento nas obras 

públicas, tais como, a construção de estradas, a abertura de canais fluviais, a 

liberação de alguns territórios “infestados” por índios Botocudos, projetos muitas 

vezes obstaculizados pelas “hordas de selvagens” que de forma fluída e 

desordenada ocupavam as terras da província, atrapalhando os avanços da 

civilização.17

Sob o que denominamos civilização, historicamente compreendeu-se uma 

multiplicidade de atos. Foi em nome de uma suposta civilização que o homem 

guerreou, aprisionou, escravizou, conquistou, travou batalhas contra si próprio, uma 

                                                 
17 Cf. DUARTE, 1995; PIMENTA, 1971; ALMEIDA, 1997; MONTEIRO, 1996, entre outros. 
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vez que essas ações criaram barreiras e distanciaram os grupos humanos. O ideário 

da civilização dos homens imprimiu um novo ritmo ao movimento da História. Em 

nome da civilização “dois mundos” se formaram. Nessa direção, o contato do 

europeu com o americano se fez com base na sujeição, na dominação e na 

conquista.  

Em continuidade às formas de conquista e colonização portuguesa, no 

plano interno, as elites governantes do século XIX reproduziram o fenômeno da 

conquista em relação os povos autóctones. Ou seja, a relação que a sociedade 

“branca” empreendeu com os índios deu continuidade as mesmas práticas sob as 

quais os europeus teriam forjado a identidade de habitantes do Novo Mundo. Se a 

Europa havia conquistado a América, esta, por sua vez, investia na conquista de seu 

povo.  Em nosso caso, a “sociedade branca” moldada no estilo europeu buscava 

conquistar seus outros povos. 

Tvezan Todorov (1982) afirma que as relações que mantemos com o 

Outro podem se dar em diferentes direções. Segundo ele, há pelo menos três eixos, 

sob os quais podemos situar a problemática da alteridade. Em primeiro lugar, 

podemos conceber o outro numa perspectiva de julgamento: o Outro é bom ou mau, 

gosto ou não dele, ele me é igual ou inferior. A essa concepção o autor chamou de 

um plano axiológico. Em segundo lugar, no plano praxiológico, empreendemos uma 

ação de aproximação ou distanciamento em relação ao outro: adoto seus valores, 

identifico-me com ele, ou então o assimilo, “impondo-lhe minha imagem; entre a 

submissão ao outro e submissão do outro há ainda um terceiro termo, que é 

neutralidade, ou indiferença”.18 E, por último, no plano epistêmico, conheço ou 

ignoro a identidade do outro, ocorrendo uma “gradação infinita entre os estados de 

conhecimento inferiores e superiores”.19

Um olhar sobre o passado histórico dos índios nos revela a instituição de 

um lento e gradativo processo de desqualificação desses povos como forma mesma 

de assegurar a manutenção do domínio próprio dos sistemas colonialistas.  A 

recorrência a um discurso que desqualifica moral, política e publicamente os povos, 

                                                 
18 TODOROV, 1982, p. 183. 
19 Ibidem. 
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é uma estratégia utilizada, historicamente, para justificar os  sistemas colonialistas. 

Na perspectiva de Couto de Magalhães, um escritor do século XIX, tem-se que: 

O interesse é na história um mal conselheiro. (...) tanto em relação à família 
selvagem, como em relação às religiões, merece-me pouca fé os escriptores 
antigos. Estava nos interesses dos conquistadores deprimir o mais possivel a 
raça conquistada; com effeito, só assim elles podiam legitimar os medonhos 
actos de barbaria que cometteram.20

O advento da colonização, de forma brutal, ignorou a dimensão do 

humano daqueles percebidos como “diferentes”. Desse modo, a dominação presente 

na ação colonizadora polarizou os grupos e estabeleceu um “nós” dignamente 

humano e uma espécie de “antropóide”, definido como outro, servindo para por sob 

suspeita a legitimidade dos grupos colonizados. A prática da colonização apoiou-se, 

sobretudo, na concepção prévia de imagens a partir das quais se pensou e se agiu 

em relação ao outro. Clifford Geertz (1989) refletindo sobre a problemática da 

alteridade, alerta para a seguinte questão: 

A noção de que a essência do que significa ser humano é revelada mais 
claramente nos termos de um –  consensuns gentium 21–, que são universais,  
do que naqueles que são típicos deste ou daquele povo, é um preconceito que 
não somos obrigados a compartilhar.22

O estabelecimento do modelo universal de homem civilizado pôs em risco 

a possibilidade da coexistência de grupos humanos diferenciados, seja em função 

da raça, seja de aspectos culturais. A sociedade brasileira dos oitocentos, herdeira 

do Iluminismo, no âmbito do discurso, produziu a imagem do homem civilizado de 

um tipo universal. Foi com base nesse ideal de homem que ocorreu a negação dos 

indivíduos que dele não se aproximou. 

Para uma maior precisão conceitual, Norbert Elias (1994) define que “a 

civilização é um conceito que expressa a consciência que o ocidente tem de si 

mesmo”.23 Sendo apenas um processo, ou pelo menos seu resultado, o autor chama 

a atenção para os diversos “significados que pode assumir o conceito em cada 

sociedade e em cada situação histórica que nele encontra expressão e uso”.24

                                                 
20 COUTO DE MAGALHÃES, 1876, p. 144. 
21 Noção segundo a qual há algumas coisas sobre as quais todos os homens concordam como corretas, reais, justas ou 
atrativas, e que de fato essas coisas são, portanto, reais, justas ou atrativas.  
22 GEERTZ, 1989, p. 51. 
23 ELIAS, 1994, p. 24. 
24 Ibidem, p. 24. 
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No Brasil imperial, podemos nos perguntar qual a consciência que o país 

tinha de si próprio, ou ainda, de que forma o país foi produzindo sua imagem e auto-

imagem. A elite política e dirigente do império, consciente da pluralidade racial de 

sua população tomava isso como um entrave à proposta de planificação social e à 

instituição de condições de governabilidade. A esse respeito, Heloísa Almeida 

acrescenta que: 

Nem sempre o conceito de civilização esteve associado a uma intervenção sobre 
o outro extra-europeu, em nosso caso os índios do Brasil. Foi mediante o 
gradativo acúmulo de conhecimentos e práticas que o conceito de civilização se 
tornou sinônimo de ação sobre os índios, entendendo-se no transcurso de meio 
milênio de contato a experimentação de vários modelos com distintas doutrinas e 
estratégias.25

Partindo dessa premissa, devemos admitir que a perspectiva de civilizar 

os índios foi sendo historicamente construída tendo por referência os diferentes 

discursos e representações elaborados sobre eles.  

 

2.1 Imagens e representações sobre os povos indígenas no século XIX 

 

Conforme sinalizamos no capítulo anterior, o entendimento do conceito de 

representação tem feito variar seu sentido no âmbito das Ciências Sociais. Desde 

sua elaboração, por Marcel Mauss e Emile Durkheim, nos anos oitocentistas, até 

nossos dias, o conceito de representação tem adquirido uma ampla significação e 

tem sido utilizado na explicitação de intricados fenômenos socioculturais. 

O conceito de representação, da forma vem sendo utilizado neste 

trabalho, remete à maneira como os homens apreendem e significam o mundo. As 

representações, como um constructo histórico e social, são geradoras de força, 

sendo esta última “medida” pela “sua capacidade de mobilização e de produzir 

reconhecimento e legitimidade social. As representações se inserem em regimes de 

verossimilhança e de credibilidade, e não de veracidade”.26

                                                 
25 Heloisa Almeida, 1998, p. 25. 
26 PESAVENTO, 2003, p. 42. 
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 Boa parte das representações instituída sobre os índios, no século XIX, 

teve seu lugar de produção nos escritos dos memorialistas, viajantes, juristas e/ou 

políticos, de modo que as múltiplas formas de apreensão e transcrição sobre os 

povos indígenas estiveram condicionadas a esses diferentes olhares. No entanto, no 

interior dos discursos, há uma variabilidade de nuanças e tons ao se representar os 

índios. Os discursos são de naturezas distintas, por exemplo, as “falas” produzidas 

no interior da ordem política veiculavam um tipo de representação que, 

notadamente, diferia daquela produzida pelos viajantes. É interessante notar que 

conforme varia a posição do observador, varia também a perspectiva de 

entendimento daquilo que foi observado. 

Vale retomar o que já foi tratado no primeiro capítulo deste trabalho, 

quanto à variação na produção dos discursos sobre os índios, ou seja, em relação à 

diferença que se percebe quando o observador está próximo ou está distante do 

grupo observado. No caso dos três autores aqui apresentados temos diferentes 

formas de representação de uma dada “realidade”. Ou seja, o que se tem é uma 

“realidade” que vai comportar múltiplas versões segundo o olhar e o lugar do 

observador. 

José Bonifácio, von Martius e Couto de Magalhães não se distanciam 

apenas na relação espaço-tempo. A concepção sobre os índios, a educação e a 

civilização também se revelaram como importantes variáveis na análise. Porém, 

esses autores se aproximam ao tomarem os povos indígenas como sujeitos de seus 

estudos e produzirem sobre eles seus processos de representação. Com 

perspectivas diversas, esses três autores elaboraram seus diferentes discursos 

sobre os índios. E o fizeram, estando diretamente com eles, como o fizeram von 

Martius e Couto de Magalhães, ou ouvindo falar sobre eles, como José Bonifácio. 

 Evidentemente, que a apresentação desses autores não pode ser 

tomada aqui como representativa de todo o pensamento intelectual do século XIX. 

Sabemos que outros homens também se ocuparam da elaboração de outros 

discursos sobre os povos indígenas. A opção por trabalhar com esses autores 

seguiu dois critérios: o fundamento dos estudos em torno da questão civilizatória e a 

recorrência desses nomes nos documentos oficiais do Governo. 
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Isso posto, nossa expectativa em relação a esses autores e suas obras, 

era buscar compreender qual o discurso que eles fizeram circular, ao longo do 

século XIX, em torno da problemática indígena. Ou seja, ao qualificar, caracterizar, 

descrever os grupos indígenas e seus contornos, esses discursos fomentaram 

práticas civilizatórias.  

 

2. 1.1 A representação dos índios no discurso de José Bonifácio (1823) 

 

José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu no Brasil em 1763. Aos vinte 

anos, partiu para a Europa, matriculou-se no curso de Direito da Universidade de 

Coimbra e, posteriormente, dedicou-se ao estudo de matemática e filosofia.27 A 

carreira pública de José Bonifácio teve início no governo de Pombal, quando 

assumiu diversos cargos na administração do governo português. Após 36 anos de 

vida pública portuguesa, ele retornou ao Brasil, por volta de 1819, já com 56 anos de 

idade. Foi nesse momento, como homem público, que empreendeu uma política de 

reformas para o governo brasileiro.  

No centro das preocupações de José Bonifácio esteve o desafio de 

construir na América um país moderno e civilizado. Para ele, era necessário por fim 

à escravidão, promover a reforma agrária, tratar o problema do indígena e ainda 

possibilitar a todos o acesso à educação. Não analisaremos aqui o conjunto dessas 

reformas, já que tal empresa ultrapassaria os objetivos deste trabalho. Nossa 

atenção centrar-se-á em torno da proposta apresentada para a questão da 

civilização do indígena e de sua integração à sociedade nacional. 

Em 1823, José Bonifácio, um dos mais influentes políticos da primeira 

metade do século, descrevia o indígena brasileiro nos seguintes termos: 

Com efeito o homem no estado selvático, e mormente o índio bravo do Brasil, 
deve ser preguiçoso; porque tem poucas, ou nenhumas necessidades; porque 
sendo vagabundo, na sua mão está arranchar-se sucessivamente em terrenos 
abundantes de caça ou de pesca, ou ainda mesmo de frutos silvestres, e 

                                                 
27 Uma indicação para análise biográfica de José Bonifácio são os trabalhos de Mirian DOLHNIKOFF (1998) e Ana Rosa 
Cloclet SILVA (1999).  
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espontâneos; porque vivendo todo o dia exposto ao tempo não precisa de casa, 
e vestidos cômodos, nem dos melindres do nosso luxo; porque finalmente não 
têm idéia de propriedade, nem desejos de distinções e vaidades sociais, que são 
as molas poderosas, que põem em atividade o homem civilizado.28

José Bonifácio era um ativista da causa civilizacionista indígena e, em 

1823, propôs a Assembléa Legislativa Provincial o projeto Apontamentos para a 

civilização dos índios bravos do Império do Brazil. Segundo ele, “materia esta de 

summa importancia mas ao mesmo tempo de grandes difficuldades na sua 

execução”. O autor explicita a natureza dessas dificuldades: 

(...) 1º Da natureza e do estado em que se acham estes Indios, 2º do modo com 
que sucessivamente Portuguezes, e Brazileiros os temos tratados, e 
continuamos a tratar, ainda quando desejamos domestical-os e fazel-os felizes. 
As primeiras provêm 1º de serem os Indios Povos vagabundos, e dados a 
continuas guerras, e roubos: 2º de não terem freio algum religioso, e civil, que 
cohiba, e dirija suas paixões: donde nasce ser-lhes insupportavel sujeitarem-se a 
Leis, e custumes regulares: 3º entregues naturalmente á preguiça fogem dos 
trabalhos aturados, e diarios de cavar, plantar e mondar as sementeiras, que 
pelo nímio viço da terra se cobrem logo de matto, e de hervas ruins.29

Nessa passagem, ao comentar sobre as formas como os índios se 

relacionavam com o trabalho, a moradia, a moral religiosa e civil, os costumes, entre 

outros, o autor reconhece as especificidades identitárias características desses 

povos e propõe superá-las por meio da instituição do processo civilizatório. A 

diferença sobre a qual se assentavam as culturas indígenas é tomada por um 

problema por José Bonifácio.  

A heterogeneidade presente entre os escravos também era preocupante 

para José Bonifácio. Segundo ele, 

É da maior necessidade ir acabando tanta heterogeneidade física e civil; 
cuidemos pois desde já em combinar sabiamente tantos elementos discordes e 
contrários, e em amalgamar  tantos metais diversos, para que saia um todo 
homogêneo e compacto, que se não esfarele ao pequeno toque de qualquer 
nova convulsão política. Mas que ciência química, e que desteridade não são 
precisas aos operadores de tão grande e difícil manipulação? Sejamos, pois 
sábios e prudentes. Porém constantes sempre.30

A pluralidade racial e cultural da população, a escravidão, a equivocada 

política indigenista e a “profunda ignorância” que grassava entre brancos e negros, 

                                                 
28 ANDRADA e SILVA, 1823, p. 19, grifos nossos. 
29 ANDRADA e SILVA, 1823, p. 19. 
30 ANDRADA e SILVA apud  DOLHNIKOFF, 1998.   
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ricos e pobres eram, na concepção de José Bonifácio, os maiores entraves à 

conquista de civilização. Nesse sentido, as reformas político-sociais a serem feitas 

deveriam ser amplas e combater de uma só vez todas essas dimensões.  

Para José Bonifácio, o brasileiro era naturalmente “preguiçoso, indolente 

e ignorante”. Apesar disso, a adoção de uma política reformista correta poderia 

alterar esse quadro. Nas palavras do próprio autor: “Por que a educação política e 

religiosa de mãos dadas com as leis e costumes, seus filhos, não farão de valor e 

indústria ao desleixado brasileiro?”.31 Segundo esse autor, nenhuma educação 

cumpriria tão importante “missão” sem que antes operasse uma verdadeira 

transformação da sociedade, ou seja, a redução das diferenças culturais entre a 

população. Uma tarefa importante, porém igualmente difícil: “Será mais fácil 

propagar as luzes e aumentar a riqueza no Brasil, do que vencer as dificuldades que 

se opõem, por causa das raças e escravidão, a que seus moradores sejam sociais 

entre si e se olhem como irmãos e concidadãos”.32  

Sendo assim, para José Bonifácio, era necessário por fim à escravidão 

dos negros, integrar os índios à sociedade nacional e mestiçar a população, na 

expectativa de que uma nova raça pudesse nascer. Ao comentar a obra de José 

Bonifácio, Mirian Dolhnikoff afirma que: 

Bonifácio acreditava que “a mestiçagem criaria um repertório cultural comum, em 
que prevaleceria uma superioridade branca, sendo portanto também um 
instrumento civilizador”. (...) Essa população, nacionalizada através da 
miscigenação e da integração social, deveria então ser devidamente educada e 
civilizada por um governo de sábios, uma elite ilustrada, que justamente por isso 
estaria capacitada para tal.33  

Se para o intelectual José Bonifácio, os diferentes códigos de conduta 

civil e política da sociedade precisavam ser reformados, a questão seria pensar em 

uma educabilidade capaz de abreviar essas diferenças visíveis, sobretudo, na 

moralidade ou na imoralidade dos grupos sociais. Dito de outro modo, qual 

educação convinha ao desígnio de promover uma sociedade mais branca culta e, 

conseqüentemente, mais civilizada?  

                                                 
31 ANDRADA e SILVA apud  DOLHNIKOFF, 1998, p. 22. 
32 Ibidem, p. 22.  
33 DOLHNIKOFF, 1998, p. 23, grifo nosso. 
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Nesse sentido, a educação, no século XIX, pode ser apreendida numa 

dupla dimensão: formalmente, a escola seria instituída como um lugar próprio, cujo 

intento seria dar instrução ao povo. De outro modo, o social se pedagogizava, isto é, 

no momento em que algumas práticas sociais eram fortemente incentivadas por seu 

suposto caráter educativo,  as leis, o trabalho, a coerção, a religião e até mesmo a 

violência assumiam uma moralidade educativa e se transformavam em práticas  

civilizatórias.  

Essa acepção torna-se clara em relação aos povos indígenas. No “plano 

de civilização dos índios bravos do Império do Brasil” proposto por José Bonifácio, 

delineava-se um modelo de educação que se desenvolveria mais no contato desses 

povos com a sociedade civilizada, que propriamente através das práticas 

escolarizadas. A escola era, sem dúvida, um elemento importante nesse conjunto, 

porém não era autônoma em relação ao projeto civilizador. 

A educabilidade dos índios na concepção de José Bonifácio, só seria 

possível se fossem “banidas a ignorância e as antigas barbáries do costume”. O 

apelo feito por ele seria o da necessidade de se combater as fronteiras de raça e 

etnicidade – a linguagem, as experiências e as histórias do outro – pelas quais 

esses grupos eram dados a ver. Porém, como salienta Giroux (1999), as fronteiras 

sustentadas pelos grupos étnicos não se fundam e não podem ser reduzidas a 

esses itens culturais “elas estão ligadas às relações de poder no âmago da própria 

identidade cultural e política como o discurso da autoridade branca”.34

José Bonifácio asseverava que: 

Cumpre ganhar as vontades dos índios tratando-os com bom modo, e depois 
pouco a pouco inclinar sua vontade ao trabalho de instrução moral, fazendo-os 
ver que tal é o seu verdadeiro interesse, e que devem adotar nossos costumes, 
e sociedade. Eles aprenderam nossa língua, e se mesclarão conosco por 
casamentos e comércio. (...) É preciso para catequizar e civilizar os índios 
bravos, que os novos missionários estudem a sua língua e costumes, o seu 
caráter e inclinações naturais.35

Na primeira metade do século XIX, para se analisar a condição de 

civilização dos índios, relativamente à dos “índios bravos”, categoria utilizada para 

                                                 
34 GIROUX, 1999, p. 136. 
35 ANDRADA e SILVA apud DOLHNIKOFF, 1998, p. 145. 
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referir-se aos índios não-civilizados, José Bonifácio recorre ao antigo critério da 

perfectibilidade em voga no século XVIII. Tematizados pela hostilidade e vistos como 

não domesticáveis esses índios encarnavam o que havia de mais inferior na espécie 

humana. A dúvida é se seriam capazes de atingir a perfectibilidade, isto é, alçar 

acima de sua própria natureza e se autodomesticar.  

Manuela Carneiro da Cunha (1986) lembra que o critério da 

perfectibilidade era sustentado pela filosofia de Rousseau, Blumenbach, Kant e 

Herder, entre outros. Esses homens teriam tomado esse critério e feito dele a “pedra 

de toque da humanidade”. Para Tinland, a perfectibilidade compreendia o poder que 

tinha o homem, e somente ele, de “transformar suas condições naturais de 

existência, (...) de se impor a si mesmo suas determinações, de se autodomesticar 

acima de sua própria natureza”. 36

 José Bonifácio afirmou, em 1823, que “crê ainda hoje muita parte dos 

Portuguezes que o Índio só tem figura humana, sem ser capaz de perfectibilidade”.37 

A primeira vista pode parecer que, para Bonifácio, não restavam dúvidas quanto à 

humanidade dos índios. Entretanto, ele próprio, ao apresentar sua concepção sobre 

a condição humana dos índios, o faz de maneira parcimoniosa. Ou seja, diz que a 

humanidade presente nos índios é acanhada e latente devendo ser plenamente 

desenvolvida através da educação: “o homem, que dispõe de tão poucos instintos, 

necessita de educação. É essa a condição, aliás, de sua humanidade”.38

A ambígua questão da humanidade dos índios era mais plenamente 

reforçada quando o próprio José Bonifácio perguntava se sendo humanos os índios, 

por que são selvagens e antropófagos os Botocudos e por que nem todos os índios 

o são? Para José Bonifácio, refletindo à maneira de Blumenbach, os grupos 

indígenas hostis, abandonados à própria sorte, seriam como o homo ferus39, ou 

seja, que, entregues à própria sorte, não poderiam realizar por completo sua 

humanidade.  

                                                 
36 TINLAND apud CUNHA, 1986.  
37 ANDRADA e SILVA apud CUNHA 1992. 
38  TINLAND apud CARNEIRO DA CUNHA, 1986. 
39 Blumenbach faz referência às famosas crianças selvagens, criadas sem o convívio humano, que foram abundantemente 
utilizadas como referência para se refletir sobre a natureza humana (cf. CARNEIRO DA CUNHA, 1986). 
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Manuela Carneiro da Cunha (1986) chama a atenção para o que institui o 

pensamento de José Bonifácio, ou seja, deslocamento da representação do coletivo, 

grupo indígena, para um singular, o homo ferus, e observa: “as nações indígenas, 

abandonadas a si mesmas, são como uma criança que não conheceu o convívio 

humano”.40 Cumpre às nações civilizadas educar as nações indígenas e, assim, 

torná-las humanas. 

A perfectibilidade, tomada como a medida da humanidade, afirmava o 

homem como o único responsável por seu destino. Por meio da assimilação das 

regras, dos bons hábitos, o homem estaria habilitado para o exercício da 

autodomesticação e do autogoverno. Nota-se que a humanização é tornada um 

processo pessoal e singular, apesar da necessidade do convívio social.  

 Segundo Carneiro da Cunha (1996), dois dos maiores defensores da 

teoria da perfectibilidade foram Cornélius de Pauw e Hegel que publicaram, em 1774 

e 1830, Recherches Phisofophiques sur le Américains ou Mémoires intéressants 

pour servir à l’histoire de l’espéce humaine e  Introdução à Filosofia da História, 

respectivamente. 

François Laplantine (2000) observa que o foco das reflexões propostas 

por de Pauw eram os índios da América do Norte. De Pauw argumentava que a 

natureza exercia total influência sobre o comportamento desses povos, quase 

sempre de forma negativa. Na sua opinião tratava-se de uma raça inferior e 

degenerada, condenada a ficar fora do movimento da história. Uma debilidade que o 

autor atribuiu ao clima por sua extrema umidade: 

Deve existir, na organização dos americanos, uma causa qualquer que 
embrutece sua sensibilidade e seu espírito. A qualidade do clima, a grosseria de 
seus humores, o vício radical do sangue, a constituição de seu temperamento 
excessivamente fleumático podem ter diminuído o tom e o saracoteio dos nervos 
desses homens embrutecidos.41

De Pauw acrescenta que eles (os americanos) têm um “temperamento tão 

úmido quanto o ar e a terra onde vegetam”42 e eram, por essa razão, vistos como 

                                                 
40  TINLAND apud CUNHA, 1986. 
41 DE PAUW  apud LAPLANTINE, 2000, p.43.  
42 Ibidem. 
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verdadeiras extensões da natureza. Essa deficiência física refletia de forma direta na 

constituição moral desses indivíduos provocando sua degradação: 

A insensibilidade é neles um vício de sua constituição alterada; eles são de uma 

preguiça imperdoável, não inventam nada, não empreendem nada, e não estendem a esfera 

de sua concepção além do que vêem pusilânimes, covardes, irritados, sem nobreza de 

espírito, o desânimo e a falta absoluta daquilo que constitui o animal racional os tornam 

inúteis para si mesmos e para a sociedade. Enfim, os californianos vegetam mais do que 

vivem, e somos tentados a recusar-lhes uma alma.43

Por esse pensamento, De Pauw confinou os índios ao estado da 

natureza, irremediavelmente, imutável, destituindo-lhes definitivamente de toda 

possibilidade de atingirem o estado de civilização. De maneira análoga, José 

Bonifácio o fez em relação aos índios Botocudos. Ao defini-los por meio da 

hostilidade, da fereza, do embrutecimento, os distancia das demais etnias indígenas.  

François de Laplantine (2000) destaca que o determinismo geográfico, 

que tem sua fundamentação na enciclopédia do século XVIII, produziu dois traçados 

sobre a terra: um numa extensão longitudinal, situando de um lado a Europa, a 

África e a Ásia, de outro a América; e outro latitudinal, dividindo o norte e o sul do 

Equador. Se para alguns o afastamento ou a proximidade da linha equatorial era 

fator explicativo tanto da constituição física como moral dos povos, para De Pauw, o 

peso maior deveria ser dado ao traçado latitudinal “fundamento aos seus olhos da 

distribuição da população mundial, distribuição essa não cultural e sim natural da 

civilização e da barbárie: a natureza tirou tudo de um hemisfério deste globo para 

dá-lo ao outro”.44

Manuela Carneiro da Cunha (1982) afirma ter causado grande 

ressonância as idéias veiculadas pela circulação do livro de  de Pauw, devido a sua 

argumentação de que os “índios da América, longe de serem os nobres selvagens 

de Rousseau, vivendo em estado edênico, longe de qualquer pacto social, eram 

uma humanidade degenerada, corrupta e fraca”.45 Por essa teoria, os índios da 

América, assim como os grandes animais, não podiam vingar no Novo Mundo. A 

                                                 
43 Ibidem, p. 43.  
44 LAPLANTINE, 2000, p. 44. 
45 CUNHA, 1982, p. 6. 
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espécie humana também estava condenada a degenerar, antes mesmo de atingir a 

maturidade. 

Para Cornelius de Pauw, a perfectibilidade humana só se realizava em 

sociedade e que “abandonado a si mesmo por dez annos numa ilha deserta, o maior 

filósofo se transformaria em um bruto imbecil”.46 Seguindo essa perspectiva, José 

Bonifácio, quase meio século mais tarde, dizia “Newtom se nascera entre os 

Guaranis seria mais um bípede, que pezara sobre a superfície da terra, mas um 

Guarani criado por Newtom talvez lhe ocupasse o seu lugar”.47

Laplantine (2000) chama a atenção para o fato de que, assim como De 

Pauw, Hegel  instituía dúvidas quanto à humanidade de alguns grupos de homens. 

Hegel, em sua Introdução à Filosofia da História, deixava claro o horror que ele 

ressentia frente ao estado de natureza desses povos – referindo-se particularmente 

aos africanos – “que jamais ascenderão à história e à consciência de si”.48

Segundo Laplantine, a teoria de De Pauw, relativa à influência climática 

como fator determinante da constituição física e moral dos indivíduos, também foi 

retomada por Hegel. Para Hegel, a América do Sul parecia mais estúpida ainda que 

a do Norte, e a Ásia não se encontravam em posição muito melhor. Porém, era na 

África que ele identificava as menores possibilidades de se encontrar traços de 

civilidade. Para o filósofo, a África era a forma mais nitidamente inferior entre todas 

nessa infra-humanidade: “É o país do ouro fechado sobre si mesmo, o país da 

infância, que além do dia e da história consciente, está envolto na cor negra da 

noite”.49

Em Hegel50 toda a África era vista sob o signo da falta. Os “negros” 

desconheciam as regras de obediência, nada respeitavam, nem mesmo entre eles 

poderia haver respeito, já que comiam carne humana e faziam comércio da carne de 

seus próximos. Sob uma ferocidade bestial inconsciente de si mesma, em estado 

embrutecido, faltava-lhes a moral, as instituições sociais, a religião e o Estado. Nem 

                                                 
46 Ibidem, p. 6. 
47 Apontamentos para a Civilisação dos Índios Bravos do Imperio do Brazil, José Bonifácio de Andrada e Silva (1823). 
48 HEGEL apud  LAPLANTINE, 2000, p. 45. 
49 Ibidem, p. 45. 
50 Ibidem. p. 46  
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mesmo a colonização poderia preencher o fosso que os separava da História 

universal da humanidade. 

Laplantine considerou que a africanidade estagnante proposta por Hegel, 

para a qual nada se podia fazer ou esperar, equivalia a indianidade no pensamento 

de Cornélius de Pauw. Entretanto, o negro, diferentemente, do índio, no reino da 

natureza, situava-se em um nível ainda mais baixo. Enquanto para De Pauw, os 

índios eram caracterizados como uma espécie perdida entre o animal e o vegetal, 

numa clara alusão a uma suposta extensão da natureza, em Hegel, o estatuto de 

humanidade fora completamente negado aos negros, adjetivados como “coisas”, 

como objetos sem valor. 

 

2.1.2 A representação dos índios no discurso de von Martius e Spix (1843) 

 

Uma outra formação discursiva, de conotação mais cientifica, que toma 

lugar no século XIX foram as representações advindas do trabalho dos viajantes. 

Embrenhados nos sertões, esses viajantes percorriam o interior de várias províncias 

brasileiras buscando não apenas o mapeamento cartográfico do meio, como 

também a descrição antropológica de seu preenchimento.  

Ilka Boaventura Leite (1996), em sua Antropologia da Viagem, afirma que: 

Parte das representações sobre o Brasil, sobretudo do século XIX, foram 
produzidas no contexto das viagens, ou seja, por autores que se propuseram a 
elaborar relatos capazes de transmitir aos que ficaram as experiências vividas 
em lugares pouco acessíveis e ainda desconhecidos.51

Na literatura dos viajantes, 52 o que se depreende das narrativas é que, 

para uma grande parte dos índios que habitavam as matas, esses viajantes 

representavam a forma primeira de contato com uma outra sociedade. Desse modo, 

tanto os índios quanto os viajantes eram assaltados por um tipo de estranhamento, 

                                                 
51 LEITE, 1996, p. 38. 
52 Segundo Ilka Boaventura LEITE (1996), entende-se por literatura dos viajantes as primeiras observações e os primeiros 
discursos sobre os povos “distantes” realizados pelos primeiros viajantes desde o século XVII. 
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já que “a atração entre aqueles que sentem como de uma mesma espécie é 

indissociável da repulsa diante daqueles que são percebidos com estrangeiros”.53

Um quadro cronológico organizado por Ilka Boaventura Leite (1996) 

mostra que, até a metade do século XIX, quinze viajantes já haviam visitado a 

província de Minas Gerais em missão oficial. A visitação estrangeira ao Brasil não 

era desinteressada, ao contrário, havia conjunções de interesses que, segundo essa 

autora, podem ser apreendidos em duas instâncias: “uma pessoal, que circunscreve 

como a do próprio viajante, e outra institucional, que circunscreve como sendo a dos 

órgãos vinculados aos governos dos Estados Nacionais”.54 A conjunção desses dois 

planos compõe aspectos importantes na forma de representar o outro, pois era por 

meio desses “esboços imaginários que a Europa quase sempre pensava e agia 

frente ao Brasil”.55

Esses viajantes, em sua maioria europeus, produziam seus registros a 

partir de seus próprios códigos de referência. Afeitos à civilidade, os registros pré-

etnográficos por eles realizados eram carregados de suas próprias impressões, de 

um etnocentrismo próprio, de um verdadeiro olhar estrangeiro. O Brasil, dada a sua 

geografia de grandes extensões territoriais, matas ubérrimas, causava um misto de 

admiração e espanto aos olhos de quem aqui chegava.  

Antonio C. R. Moraes (1991) afirma que a delimitação de paisagens 

pitorescas, dos acidentes geográficos, das particularidades naturais, dos rios, das 

serras, dos horizontes verdejantes e das selvas tropicais, indicava para a tentativa 

de conferir uma originalidade e insinuar uma unidade para uma entidade chamada 

Brasil. A obsessão cartográfica, em certo sentido, reforçava a tendência da época 

em projetar o nacional no geográfico, buscando retirar dessa representação os 

contornos da identidade nacional ausente nas feições da população, nas quais 

encontravam-se as marcas e as cores de muitas raças. Dessa maneira, a nação 

acabava reduzida a sua projeção territorial.56

                                                 
53 WEBER apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1977, p. 37 
 
54 LEITE, 1996, p. 57. 
55 CAMPOS apud LEITE 1996, p. 57..  
56 Cf. MORAES apud MACHADO 1997, p. 373. 
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Não apenas a geografia do meio incitava estranheza aos visitantes, 

também a população, particularmente os índios, compunha o quadro a ser descrito 

nas narrativas. Os índios, sob o olhar de muitos dos viajantes europeus, eram 

naturalmente selvagens, o que tornava esses sujeitos pouco compreensíveis, 

levando-se em consideração, ainda, o tipo de vida social no qual estavam inscritos. 

Mesmo considerando a importância da literatura dos viajantes, não 

pretendemos, aqui, discutir o conjunto dessas obras, uma vez que esse 

procedimento não constitui um de nossos objetivos e ultrapassaria o 

dimensionamento desse trabalho. A opção pela análise de uma das obras poderia 

fragmentar o que entendemos por uma “literatura dos viajantes”, no entanto, referir-

se a um dos viajantes como representativo de toda uma “categoria” pareceu mais 

arbitrário e menos completo. 

 Nesse sentido, optamos por trabalhar com as obras produzidas por Carl 

F. P. von Martius. Em relação aos argumentos que vêm sendo tratados nesse 

capítulo, os diferentes processos de representação dos povos indígenas, os escritos 

produzidos por esse autor nos pareceu mais apropriado. A primeira obra se refere 

aos relatos produzidos conjuntamente com o naturalista Johann Baptiste Spix, 

durante sua “Viagem pelo Brasil” (1818). A segunda obra é “O Estado do Direito 

Entre os Autóctones do Brasil” (1843), incluindo-se nessa mesma publicação, a 

dissertação “Como se deve escrever a história do Brasil”, vencedora do concurso 

promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, em 1843. Vale 

ressaltar que a focalização nas obras de von Martius não exclui, porventura, a 

utilização de reflexões feitas por outros viajantes, quando essas se mostrarem 

exemplares e fundamentais à compreensão de nosso objeto.  

Carl. F. Philippe von Martius e Johann Baptiste Spix, dois naturalistas 

bávaros, iniciaram o ciclo de viagens pelo Brasil por volta de 1817. Esses dois 

pesquisadores empreenderam viagens de exploração científica, primeiro, pelos 

sertões do Brasil e, posteriormente, pelas principais províncias do Império, entre 

elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia e Minas Gerais, incluindo-se as 

regiões dos vales do São Francisco, Rio Doce e Jequitinhonha.  
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Em artigo publicado no Jornal do Comércio, de 16 de julho de 1917, por 

ocasião das comemorações do centenário de von Martius, o secretário do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, Sr. M. Fleiuss referendava os trabalhos de von 

Martius nos seguintes termos: 

De todas as expedições científicas realizadas no Brasil, a destes dois sábios 
naturalistas foi a mais ampla e a de mais profícuos resultados... os seus 
trabalhos conduzidos em boa parte através de regiões inexploradas e até ainda 
virgens de toda investigação científica, lançaram muita luz sobre a geografia 
dessa parte do país, sobre a Etnografia indígena, de que recolheram rico 
cabedal... a Von Martius deve a Etnografia brasileira inestimável concurso nos 
primeiros passos para o estudo sistemático das diversas nações indígenas.57

Von Martius referindo-se à obra “O Estado do direito entre os autóctones 

do Brasil”, afirmou, à época, não ser sua intenção interpretar as diferentes 

sensações sob as quais eram tecidas as culturas indígenas. Ele buscava entender 

de que modo os índios compreendiam a questão do direito, particularmente, sobre a 

propriedade. Sua intenção era buscar dar respostas a uma única questão: 

compreender de que maneira a diversidade, sob a qual os grupos indígenas se 

assentavam, era responsável pelo desaparecimento de inúmeras tribos ao longo dos 

séculos. Dito de outro modo, a questão para esse autor era identificar a 

suportabilidade dos índios ante o fenômeno da civilização.  

Porém, ao discutir a questão do Direito entre os autóctones, esse autor 

acabou por salientar aquilo que foi pouco destacado ou ignorado pela ótica do 

colonizador: o reconhecimento da organização social das sociedades indígenas. 

Para esse autor, o índio americano era como um “enigma obscuro, que ninguém 

ainda compreendeu”. Não seriam apenas as feições singulares do corpo os 

elementos diferenciadores de todos os outros povos da terra, mas ainda “a natureza 

de seu espírito e do seu caráter”. Em sua opinião, os índios estariam ainda na 

menoridade, num grau inferior da humanidade: “moralmente, ainda na infância, a 

civilização não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para um 

nobre desenvolvimento progressivo”.58

Von Martius acrescentava, ainda, que o homem americano, longe de estar 

sob o estado natural, alegre e infantil, estaria num estado secundário, degenerado. 

                                                 
57 Publicado na apresentação da obra o “Estado do Direito entre os autóctones do Brasil” (1843). 
58 VON MARTIUS, 1823, p. 23. 
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Os índios, essa raça de homens vermelhos, como os denominava esse autor, 

congregavam:  

Traços de uma vida natural inocente e pura, e ainda outros em que a 
humanidade parece uma imitação do animal e, finalmente, outros ainda que 
refletem a natureza espiritual e elevada do nosso ser atingindo à consciência 
perfeita e, quais harmonias de conciliação, nos irmanam com uma raça decaída, 
que pelas muitas desgraças se desumanizam.59

Portanto, a percepção da diferença entre índios e não-índios não era 

indiferente entre os viajantes. A conjunção de características estéticas, associadas a 

modos elementares de produção, compunha a diferença e constituíam o divisor de 

águas que colocava em lados opostos o homem civilizado e o selvagem. O que 

emerge como um dado significativo, para um grande número de viajantes, era a  

excessiva importância atribuída ao meio em que viviam os selvagens.  

Embora a escrita dos viajantes não fosse homogênea, ela convergia ao 

afirmar que o que tornava mais intrigante o homem indígena era a possibilidade de 

sua sobrevivência num “meio hostil”, como lhes pareciam as matas brasileiras. De tal 

fato derivava para os viajantes uma impossibilidade de se ver desenvolver, naqueles 

espaços, uma sociedade e instilava dúvidas sobre a humanidade daqueles homens. 

Desse modo, esses povos, na maior parte dos relatos, foram estereotipados a partir 

das bestialidades de seus costumes.  

Como exemplo dessa perspectiva, podemos citar Saint-Hilaire (1823) que, 

ao visitar a região de Ubá, situada na bacia do Paraíba, narrou seu encontro com a 

tribo dos Coroados. Esse viajante deu destaque às características físicas e aos 

comportamentos ali inscritos, numa tentativa de encontrar algum fator objetivo que 

viesse explicar a distância que se estabelecia entre aqueles homens da natureza e 

ele próprio. Nas palavras do viajante: 

(...) Aos traços da raça americana, tão diferente da nossa, acresciam uma 
fealdade peculiar a nação: eram de uma estatura pequena; sua cabeça, 
achatada em cima e de um tamanho enorme, mergulhava em largas espáduas; 
uma nudez quase completa deixava a descoberto sua repelente sujeira; longos 
cabelos negros caiam em desordem sobre os ombros; a pele de um escuro 
baço, estava salpicada aqui e ali pelo urucú; percebia-se através de sua 
fisionomia algo de ignóbil, que não observei entre outros índios, e enfim, uma 
espécie de embaraço estúpido traia a idéia que eles próprios tinham de sua 
inferioridade. Esse conjunto verdadeiramente horrendo me impressionou muito 

                                                 
59 Ibidem, p. 30.  
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mais do que eu esperava, e fez nascer em mim um sentimento de piedade e 
humilhação.60

Uma observação não rara, entre os viajantes, é a narrativa que fazem das 

exibições feita pelos índios de seus espetáculos de dança, do conhecimento que 

detinham sobre as ervas medicinais, de suas pinturas corporais etc. Entretanto, eles 

se referiam a essas exibições que davam a ver os costumes indígenas como 

bestiais, elementares ou bárbaras. Num exemplo, podemos citar uma passagem de 

von Martius, ao observar o modo como os índios demarcavam suas propriedades:  

Nas ocasiões de demarcação (de terras) os pajés também representam um 
papel, fazendo toda a espécie de palhaçadas, chocalhando as maracás, (...) 
batendo em bumbos e soltando fumaça de grandes cigarros. Às vezes 
penduram-se cestos, trapos ou pedaços de casca de árvores nos marcos.61

De modo recorrente nos escritos documentais, era registrado, como um 

dos aspectos utilizados para reforçar a vida simples dos selvagens, não civilizada, 

que os índios não mantinham nenhuma relação com  propriedade. Veiga (2002) 

salienta que a idéia de propriedade, que se define a partir do século XVI, era a de 

bem adquirido por reservas acumuladas, sustentado juridicamente. Por meio do 

discurso do não apego à propriedade, impetrou-se um verdadeiro processo de 

espoliação das terras indígenas. De modo contundente, no século XIX, o debate 

sobre a questão de terras tornou-se mais acirrado, justamente, por estar ligado ao 

propósito de modernização do país.62

A perspectiva de se definir a propriedade por meio de um pacto comercial, 

que supõe a acumulação gerada pelo trabalho e uma regulamentação jurídica, 

excluiu, da classe de proprietários, grupos que não concebiam a relação com a 

propriedade nessa mesma ordem. No caso das populações indígenas, a concepção 

de trabalho, a idéia de propriedade e o estabelecimento de regras eram 

radicalmente distintos da forma como se constituíram a partir do século XVI.  

O que a ótica do colonizador estranhava era o outro referencial presente 

na concepção dos índios em relação à posse de terra. A propriedade não poderia 

ser adquirida por nenhum acordo comercial, já que se tratava de um bem, cuja 

                                                 
60 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 37. 
61 VON MARTIUS, 1823, p. 54.  Grifos meus. 
62 Para uma discussão mais aprofundada sobre a relação entre terras, modernização e a questão indígena no Império do 
Brasil, cf. CUNHA, 1985, 1987, 1984. 
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posse e uso deveriam ser coletivos. Reconhecendo esse precedente, von Martius 

afirmava que:  

Por inferior que pareça a civilização dos autóctones brasileiros por estes traços 
de seus costumes em relação ao direito, todavia, não lhes é desconhecida a 
idéia da propriedade, tanto em relação à comunidade como ao indivíduo. O 
engano corrente de que não possuem propriedade imóvel, certamente provém 
da opinião errada de que os selvagens sulamericanos não tinham lavoura e nem 
a exercem ainda, o contrário é que é exato. (...) O que pude observar é que em 
toda a extensão que as famílias de uma horda ocupam numa certa região, é 
esse território considerado propriedade da comunidade. (...) O índio compreende 
a propriedade comum como uma cousa inteiriça da qual porção alguma pode 
pertencer a um indivíduo só. (...) Estes povos, sem razão alguma, podem 
abandonar a propriedade e habitar numa outra, sem que nada lhes impeça.63

Observa-se, no relato de von Martius, a indicação de uma concepção de 

posse de terra diferenciada da experiência dos colonizadores, todavia, a não 

acumulação de bens permanecia como algo ainda indecifrável. Sob a ótica do 

colonizador, o presentismo sob o qual se pautava a ação desses indivíduos  

demonstrava não apenas uma organização social débil e frágil, mas atestava, ainda, 

a ausência de civilização que grassava entre eles.  

Spix e von Martius (1818), observando o comportamento social dos 

índios, afirmaram que “(...) sem refletir sobre a criação universal, sobre as causas e 

a íntima relação das coisas, vivem com o pensamento preocupado só com a 

conservação própria. Passado e futuro quase não se distinguem para eles, daí não 

cuidarem nunca do dia seguinte”.64

Nas viagens feitas pelo interior das províncias, ambos os viajantes não se 

furtaram a descrever minuciosamente o modo de vida dos índios. Nos diários de 

campo tomava-se nota de tudo observado: os arranjos domésticos, os rituais, os 

ritos cerimoniais de nascimento e morte, a relação familiar, a estrutura lingüística, o 

conhecimento da medicina, a hierarquização entre os chefes das tribos, entre outras. 

Essas observações lhes serviam como instrumentos de aferição do maior ou menor 

grau de evolução desses povos em relação à civilização. 

                                                 
63 VON MARTIUS, 1843, p. 35. 
64 SPIX; VON MARTIUS, 1818, p. 132. 
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Valendo-se de métodos comparativos, 65 os viajantes buscavam 

apreender, a partir da natureza dos selvagens, elementos que subsidiassem a 

produção de diferenças entre a “raça branca” e as demais. É desnecessário dizer 

que o paradigma era o próprio viajante. Numa das notas feitas por Spix e von 

Martius, eles documentaram que:  

O temperamento do índio quase não se desenvolveu e pode ser qualificado de 
fleumático. Todas as potências da alma, mesmo a sensualidade mais nobre, 
parecem achar-se em estado de entorpecimento (...) Estranhos a todo 
sentimento de deferência, gratidão, amizade, humildade, ambição, e em geral, a 
todas as emoções delicadas e nobres, que distinguem a sociedade humana.66  

Os viajantes, a partir da referência de civilidade que lhes era própria, 

estranhavam a dinâmica cultural dos índios e as formas de interação desses grupos 

no interior da própria organização. Os diferentes modos de se produzirem social e 

culturalmente – fosse pelas atividades práticas de caça e pesca, da coleta de 

alimentos, da produção de subsistência, fosse por meio de seus rituais, expressões 

da dimensão simbólica do ser e estar no mundo –, embora  captados pelo olhar 

estrangeiro, permaneciam incompreendidos. 

Em cada uma dessas manifestações, tanto no plano físico quanto 

simbólico, estava presente um modo singular de se autoeducarem e de transmitirem 

o legado às gerações posteriores. Ao desconsiderarem essa perspectiva, os 

viajantes contribuíam para consolidar a imagem de um Outro, o “índio isolado”, 

favorecendo a emergência de seu contraponto, o Nós, “sociedade moderna 

civilizada”. Essas representações, quase sempre, condicionavam o agir sobre os 

índios, autorizando o discurso civilizatório e as medidas de intervenção sobre eles. 

 

2.1.3 A representação dos índios na obra de Couto de Magalhães (1875) 

 

                                                 
65 LAPLANTINE (2000, p. 60) destaca que, em 1800, De Gerando escreve As Considerações sobre os Diversos Métodos a 
seguir na Observação dos Povos Selvagens. Tem-se, então, uma primeira metodologia de viagem destinada aos 
pesquisadores de uma missão nas Terras Austrais. Esse texto é uma crítica da observação selvagem do selvagem e 
procura orientar o olhar do observador.  
66 SPIX; VON MARTIUS, 1818, p. 133.  
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Couto de Magalhães foi um dos principais políticos da segunda metade 

do século XIX a enfrentar a problemática da integração do índio à sociedade 

nacional. Com vasta experiência política, ao longo da década de 1860, ocupou 

cargos de presidente de províncias em Goiás, Pará e Mato Grosso, tendo, nesta 

última, chefiado o exército e se tornado herói na Guerra do Paraguai. Seu último 

cargo político foi como presidente da província de São Paulo, em 1889. Como 

administrador público, perseguiu dois projetos: a implementação de meios de 

transporte no país e o de estudos indigenistas nos quais tornou-se o divulgador do 

nnhengatú, tupi falado no século XIX em grande extensão no norte do país. 

Como membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB –, 

interessou-se pelas ciências e estudou geologia, astronomia, arqueologia etc. Ainda 

por esse órgão, o autor fez diversos estudos tupinológicos, sendo D. Pedro II seu 

principal interlocutor. Couto de Magalhães foi um dos pensadores de sua época que 

debruçou sobre o problema do sertão e do sertanejo ao se envolver com as 

questões relativas a produção da carta geográfica do Império, necessária para a 

constituição da unidade territorial. 

A preocupação desse autor não era apenas identificar o lugar destinado à 

população nativa. Mas, principalmente, realizar a integração dos sertões. Para Couto 

de Magalhães, territorialidades e elementos humanos, dispostos em pontos distantes 

da civilização urbana, definiam-se como desertos e solidões. Desse modo, os 

escritos de Couto de Magalhães buscavam minimizar as distâncias geográficas e 

mesmo sociais entre as categorias urbano/sertanejo. 

O Selvagem (1875), a principal obra do General Couto de Magalhães, 

teve sua edição revista, por ordem de D. Pedro II, para ser apresentada na 

exposição mundial de Philadelphia de 1876. Essa obra, cujo título originalmente 

apareceu subordinado à epígrafe: “trabalho preparatorio para aproveitamento do 

selvagem e do solo por elle occupado no Brasil”, compreendia duas partes. A 

primeira era o Curso da Língua Geral, segundo Ollendorf, incluindo-se, ainda, o 

estudo de lendas Tupis; e a segunda parte67 apresentava estudos sobre os índios, 

                                                 
67 A segunda parte da obra O Selvagem, aqui tomada como objeto de análise, subdivide-se em oito capítulos: O Homem 
Americano: aparecimento do Homem na terra – período em que aparece na América o tronco vermelho – cruzamento pré-
históricos com os brancos – avaliação de qual era o estado das indústrias selvagens, pelo uso que faziam do fogo; O 
Homem no Brasil: período em que se deu a primeira emigração para o Brasil, avaliado pela falta de instrumentos de pedra 
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enfocando origens, costumes, região selvagem, “methodo para amansal-os por 

intermedio das colonias militares e do interprete militar”. 

O principal objetivo desse estudo era apresentar o aborígine do Brasil ao 

velho mundo e, ainda, produzir conhecimentos sobre os índios no intuito de 

subsidiarem propostas de planos de civilização. Como o próprio autor afirma numa 

passagem dedicada ao leitor: 68

Não escrevi este livro, amigo leitor, por ambição de gloria literária, e sim com a 
de ser util, concorrendo com uma pedra para o edificio da grandeza de nossa 
patria. Como trabalho scientifico, sei que elle está cheio de imperfeições e 
lacunas; como trabalho pratico, como methodo de ensino de lingua tenho 
consciencia de que é um bom livro, porque é nelle que, pela primeira vez, se 
applica á lingua mais geral dos selvagens do Brasil o methodo que os modernos 
philologos europeus hão inventado para a vulgarização da linguas vivas.69

A partir de uma abordagem ampla e uma variada gama de assuntos, essa 

obra foi, à época, um dos trabalhos mais significativos no sentido de investigar, 

detalhadamente, a natureza dos selvagens. Com esse propósito, o objeto tomado na 

investigação foi o próprio indígena, seus hábitos, seus costumes, sua cultura. O 

autor acreditava que essa forma de conhecer era necessariamente útil, tanto para o 

estabelecimento das diferenças e similitudes entre o homem primitivo e o homem 

civilizado, quanto para se propor planos de civilização. 

 Por exemplo, em relação às crenças dos selvagens, Couto de 

Magalhães observava que não havia idéias correspondentes na sociedade cristã e, 

                                                                                                                                                         
lascada – período pastoril – ausência de monumentos – período geológico em que se encontram vestígios humanos no 
Brasil;  Línguas: classificação das tribos pelas línguas – classificação morfológica das línguas americanas no grupo das 
Turanas – classificação segundo a estrutura interna das línguas, em dois grupos – grupos das arianas – grupos das línguas 
Tupis e sua extensão – índole das línguas deste grupo – bibliografia do Tupi e do Quichua; Raças Selvagens: raça primitiva, 
raça mestiças (Gaúcho, Caipira, Caboré, Tapuio) como elemento de trabalho – plano de catechese – resultados prováveis 
dos cruzamentos atuais na futura população do Brasil. Família e Religião Selvagem: elementos morais para a classificação: 
família, monogamia, poligamia e relação do homem com a mulher entre os selvagens do Brasil – religião selvagem – instinto 
religioso – idéia de Deus – sistema geral da teogonia Tupi – sentimento de gratidão para o criador – imortalidade da alma – 
transfigurações – lenda sobre MANI, que concebe em estado de virgindade – nomeclatura dos Deuses selvagens. O 
Grande Sertão Interior: a região dos selvagens – a região do Prata – a região do divisor de águas – a região do Amazonas.  
Mythologia Zoologica na Família Tupi-Guarani: e Lendas Tupis.  
68 Esse estudo era parte de um conjunto de outras obras que, à época, empreendiam esforços no sentido de produzir 
conhecimento acerca do homem da América. Assim, na Exposição de Filadélphia de 1876, cada país da América esteve 
representado por sua obra e seu autor.  Os argentinos estiveram representados por Fidel Lopez: Les Races Aryennes du 
Peru, Leur Langue, Leur Religion, Leur Histoire; os peruanos, pelos trabalhos que investigavam a língua dos Yncas, do dr. 
José Fernandez Nodal; quanto aos habitantes da América Central, figuravam nos trabalhos filológicos do padre Brasseur de 
Bourboug; os norte-americanos, cujo trabalho resultou do maior investimento de pesquisa tanto em relação aos custos 
quanto em mão de obra dos pesquisadores – contou com cerca de trinta jovens auxiliares de pesquisa – estiveram 
representados por Hubert H. Bancroft em: The native races of the Pacific States.  
69 COUTO DE MAGALHÃES, 1876, p. 7. 
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portanto, “Era necessario estudar estas coisas debaixo do mesmo ponto de vista de 

quem as imaginou (...) sob pena de não comprehendermos os factos e de 

escrevermos romances, em vez de historia”.70

Couto de Magalhães defendia o estudo etnográfico como instrumento 

para realização de seu trabalho. Segundo ele, para se compreender uma sociedade 

ou um grupo humano era necessário partir do estudo dele próprio. Era preciso 

estudar os fatos segundo informações fornecidas pelos próprios sujeitos. Daí a 

necessidade de se compreender a língua como a única forma de se por em contato 

com o outro.  

Esse autor, ao contrário da maior parte de seus contemporâneos, indica 

para uma das lições do relativismo, ao notar que, embora as sociedades humanas 

divergissem em graus de civilização, disso não se podia inferir conceitos de 

superioridade ou inferioridade, pois, inscritas todas num “continnum” evolutivo, o que 

as diferenciava era apenas o lugar ou o estágio em que elas se encontravam no 

caminho inexorável da evolução. 

 Couto de Magalhães, ao modo dos evolucionistas do século XIX, 

acreditava serem as diferenças entre as raças resultado do estágio de civilização em 

que se encontravam. Os índios, em relação ao homem branco civilizado, estariam 

num momento anterior da civilização e por meio de uma educação orientada, na qual 

algumas diferenças viessem a ser consideradas, poderia ser cumprido o propósito 

de fazer com que os índios atingissem graus mais altos de civilidade. 

No estudo sobre o índio brasileiro, a principal ênfase dada por esse autor 

foi ao processo de mestiçagem. Em sua concepção, o cruzamento inter-racial, entre 

índios e brancos, concorria para o aperfeiçoamento das raças de um e de outro lado. 

Sua crença na miscigenação racial esteve fundamentada em dois pressupostos: o 

primeiro, de caráter mais científico, esteve associado ao interesse da antropologia 

pelo nativo ao pretender estudá-lo sob o duplo aspecto físico e moral. Os estudos 

incipientes produzidos pela ciência antropológica, em ascensão no século XIX, 

traziam novas contribuições para o debate sobre as sociedades indígenas.  

                                                 
70 Ibidem, p.163. 
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Numa outra orientação, de caráter mais empírico, o autor argumentava 

que não bastava apenas o postulado das ciências para se intervir com eficácia. Era 

necessário estar entre as comunidades para entendê-las. Ou seja, para se 

compreender a diversidade de experiências vividas pelos índios, era preciso estar 

entre eles. O conhecimento advinha da observação direta, da proximidade com 

esses grupos, algo que o autor considerou ter feito durante sua estada por diversas 

regiões do país.  

Segundo Couto de Magalhães, as raças indígenas no Brasil foram 

classificadas sob duas tipologias: o índio puro, denominado primitivo; e o índio 

miscigenado, originado do cruzamento da raça indígena com a branca. A diferença 

entre os dois tipos poderia ser facilmente constatada tanto em caracteres físicos, a 

aparência física distinta entre o índio puro e os demais, quanto em termos 

intelectuais, a maior ou menor propensão ao desenvolvimento de atividades que 

exigem esforço intelectual.   

O autor observou que as raças mestiças tinham maior habilidade e 

predisposição à aprendizagem da língua portuguesa, bem com maior inclinação para 

a leitura e escrita. Porém não se verificava essa mesma propensão entre os índios 

primitivos que apresentavam uma “comprehensão verdadeiramente desanimadora, 

para tudo que não sejam officios mechanicos, para os quaes todos mostram rara 

aptidão”.71

Outra diferença ressaltada entre os dois grupos era relativa ao 

“adiantamento comparativo nas idéias religiosas dos dois tipos”. Segundo ele, os 

jesuítas falharam ao tributarem os rituais indígenas ao espírito maligno e “não 

olharem para essas coisas com isenção de espirito necessaria para bem 

comprehendel-as”. Para os jesuítas entre os brasis (referindo-se aos índios), alguns 

tinham idéias de Deus, outros não. Couto de Magalhães afirmava, entretanto, que 

isso não era exato: “todos elles têm  uma religião; a diferença é que uns tinham uma 

verdadeira theogonia, ao passo que outros só tinham um ou outro espirito superior, 

ao qual attribuiam certas qualidades sobrenaturaes”.72

                                                 
71 COUTO DE MAGALHÃES, 1876, p. 174. 
72 Ibidem, p. 113. 
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No interior do debate indigenista dos oitocentos, Couto de Magalhães se 

mostrava um defensor da política de miscigenação racial. Segundo ele, o 

cruzamento entre as raças traria benéficos resultados, não apenas por ter o sangue 

indígena confundido com o do homem branco, criando assim um tipo físico mais 

resistente, mas também pela produção de um certo hibridismo lingüístico essencial 

para a criação de uma unidade e formação de uma identidade lingüística comum. 

Couto de Magalhães afirmava que:  

Ora, o ensino da lingua só é possível quando o discipulo e mestre possuem uma, 
commum a ambos, na qual se entendam. Para que os selvagens que não sabem 
lêr, que não possuem capitaes accummulados, aprendam o portuguez, é 
necessario que nós, que sabemos lêr, os habilitemos a isso por meio de 
interpretes, que conhecendo a lingua delles, lhes possam ensinar a nossa.73

De acordo com esse autor, na década de setenta dos oitocentos, a 

população mestiça se apresentava em grande número e, em algumas províncias, 

chegava a ser superior a população de brancos ou negros puros. Em seus 

levantamentos, ele pôde observar que nas províncias do Sul – São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Rio Grande – a população mestiça representava um número muito 

maior se comparado à população proveniente dos troncos brancos ou negros. Em 

relação às províncias do Norte – Ceará, Piauhy, Maranhão, Pará, Amazonas – os 

mestiços representavam em torno de dois terços da população. 

O autor cita o pensador francês De Quatrefages, a respeito das 

interrogações sobre as conseqüências da fusão de sangue para a espécie humana, 

operada em tão alta escala no imenso cadinho da América. Esse autor, após estudar 

a opinião de diversos escritores, entre eles aqueles que sustentavam a degeneração 

da espécie humana através dos cruzamentos, concluiu que a miscigenação seria 

benéfica para a humanidade. Couto de Magalhães, concordando com ele, 

acrescentava que o cruzamento traria benefícios também para o Brasil. 

Como contra argumentação ao suposto da degeneração da raça, 

provocado pela mestiçagem, Couto de Magalhães apelava para a observação de 

alguns fatos e leis naturais que confirmavam a previsão que a ciência deduzia 

desses cruzamentos. O autor recorre ao exemplo da biologia quanto ao cruzamento 

entre jumento e égua, cujos híbridos resultantes seriam estéreis. Entretanto, isso 

                                                 
73 Ibidem, p. 95. 
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não valia para raças humanas, já que tanto o mulato, como o mameluco ou o cafuz 

não só gozavam da faculdade de reprodução, como “parecem possuil-a em maior ou 

menor extensão e desenvolvimento do que as raças puras de onde provêm74”.  

Desse fato, o autor concluía que a diferença entre os troncos humanos 

era algo acidental e que,  se tal diferença tinha também lugar quanto aos fenômenos 

intelectuais, isso não deveria ser atribuído à conta das raças e sim à falta de 

educação, pobreza, clima, e todas essas que os naturalistas capitulavam com o 

nome de acção dos meios. Couto de Magalhães observava que, naquela época, 

podiam ser encontradas raças puramente brancas que ainda estavam vivendo no 

período da idade da pedra “e, portanto iguais em civilisação aos nossos selvagens e 

inferiores aos negros do Haity e S. Domingos”.75

A outra ordem de fatos e leis naturais salientados por Couto de 

Magalhães referia-se a transformação ditada por uma evolução de longa 

temporalidade. Segundo o autor, os troncos humanos não morriam, transformavam-

se. E a única transformação que prosperava era aquela que se harmonizava mais 

com as circunstâncias locais em que se exercitavam as diversas e variadas funções 

da vida. As transformações eram lentas e não se completavam senão no decurso de 

muitos séculos.  

Couto de Magalhães chamava a atenção, ainda, para a debilidade das 

raças puramente brancas que não sobreviviam em lugares cujo clima era quente. 

Em observância à raça branca, ele argumentava que as sucessivas gerações de 

homens brancos tinham gerado descendentes magros e nervosos, ou gordos de 

carnes e musculação flácidas e de temperamento linfático. Para ele, se a regra geral 

era Mens sana in corpore sano, no caso do branco, sem a robustez física a 

inteligência não era sã. A superioridade da raça branca estaria condenada se não 

ocorressem esses cruzamentos que, em longo prazo, iriam transpor o grau de força 

necessário para suportar a ação deletéria do clima no Brasil. 

No tocante às raças mestiças, para o autor de O selvagem, essas não 

apresentavam inferioridade intelectual. Segundo ele, “talvez a proposição contraria 

seja a verdadeira, si levarmos em conta que os mestiços são pobres, não recebem 

                                                 
74 Ibidem, p. 96 
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educação e encontram nos prejuízos sociaes uma barreira forte contra a qual têm de 

lutar antes de fazer-se a si uma posição”.76    

Para o autor, os traços de mestiçagem eram notórios na sociedade 

brasileira, especialmente, quando se focalizava a cultura popular. Segundo Couto de 

Magalhães, bastava observar a mudança que ocorria na linguagem popular falada e 

escrita em algumas províncias, fato por ele observado nas províncias do Pará, 

Goyaz e Mato Grosso, cujas populações incorporaram a suas práticas de leitura e 

escrita uma grande quantidade de vocábulos tupis e guaranis que, acomodados à 

língua portuguesa, foram nela transformados. Para o autor, “Esse fato mostra que o 

cruzamento physico de duas raças deixa vestigios moraes, não menos importantes 

de que os do sangue”.77

Analisando a literatura popular, Couto de Magalhães buscou demonstrar a 

influência de estilo indígena ali presente. As poesias populares – pela forma mais 

lacônica e menos analítica, pela estrutura simples dos versos, tendo, às vezes, o 

raciocínio substituído pelas imagens – seriam próprias de uma forma literária de 

povos bárbaros e não da língua portuguesa, cuja estrutura gramatical se mostraria 

mais complexa. Em suas palavras,  “o cruzamento physico, a língua e a poesia 

popular soffreram a energica acção do contato dessa raça”.78

Outra observação apontada por Couto de Magalhães, também presente 

nos escritos de autores oitocentistas, entre eles von Martius e Spiux (1817-1820), 

Saint Hilaire (1823), Andrada e Silva (1823), aludia à imprevidência ou à suposta 

indiferença do índio pelo futuro. Para ele, há um defeito quase constante entre os 

índios, “eles não capitalisam, nada poupam (...) o mes seguinte é como si não 

existisse”.79

Na tentativa de compreender esse “costume” indígena, o autor lança a 

seguinte pergunta: “Será falta de educação, ou falta de uma faculdade?”, resposta 

que ele próprio se arrisca a dar “É falta de educação, porque, para esses pobres, a 

                                                                                                                                                         
75 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 135. 
76 Ibidem,  p. 138. 
 
77 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p.120. 
78 Ibidem, p. 122. 
79 Ibidem, p 122.  
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pátria tem sido madrasta”. No seu modo de entender, a educação serviria também 

para instrumentalizar os índios e instituir-lhes uma moral mercantil voltada para a 

acumulação de bens, caráter distintivo do homem civilizado.  

 

2.1.3.1 O trabalho como fator de integração  

 

Como vimos, Couto de Magalhães, ao analisar a condição civilizatória dos 

índios no Brasil, toma como ponto de partida o cruzamento de raças. Nesse aspecto, 

enfatiza sua influência no trabalho assegurando que deveria haver sempre um tipo 

particular de atividade apropriado às condições de vida dos aborígines, cabendo ao 

Governo criar meios de empregá-los respeitando suas condições.  

Ainda segundo esse autor, o cruzamento de raças contribuiria 

sobremaneira para formar homens aclimatados e fisicamente fortes para suportar a 

ação direta dos agentes atmosféricos na lida com atividades pastoris, as quais, por 

sua vez, exigiam uma condição física capaz de suportar as alterações climáticas. O 

trabalho realizado pelo homem deveria ser compatível com sua resistência, sua 

capacidade física e intelectual. Esse postulado vinha sendo confirmado pelos 

estudos da ciência antropológica em desenvolvimento na época: 

Hoje, que a anthropologia tem estudado o homem natural, debaixo do duplo 
aspecto physico e moral, sabe-se que as diversas raças humanas só são 
productoras quanto applicadas áquelle genero de trabalho, que está conforme 
com o periodo que não póde ser transposto, ou invertido, sem se destruir e quasi 
anniquilar-se a raça que se pretende passar por esta transformação; o estado 
actual do Brasil é fazer uma confirmação pratica deste postulado da sciencia.80  

Para Couto de Magalhães, o trabalho reservado ao branco jamais poderia 

rivalizar-se com o do índio, com o do mestiço ou com qualquer de seus 

descendentes, já que, nas indústrias que supõem a vida nômade, o branco estaria 

inapto. A civilização teria provocado uma interdependência entre os homens, uma 

vez que o isolamento, necessário ao  desenvolvimento de algumas atividades, seria 

insuportável ao homem civilizado. 

                                                 
80 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 124. 
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Na concepção do autor, o trabalho representava uma importante 

estratégia de civilização dos povos indígenas. O trabalho em si possuía uma 

dimensão educativa devido à possibilidade de gerar a colaboração e uma suposta 

dependência entre os indivíduos, propiciando uma interação social. Para Couto de 

Magalhães a civilização tornava o homem mais forte, pois produzia sua união com 

seus semelhantes. Já a divisão do trabalho, “torna o homem mais fraco, muito mais 

cheio de necessidades, desde que o isole da sociedade”.81 Segundo ele, 

A divisão do trabalho gerava uma dependência tão grande, que era impossível 
ao homem viver sem ele. Aos poucos, todos se tornam dependentes do trabalho 
de uns cem números de outras pessoas: (...) a nossa organização social, 
depende do concurso de tantos, e que a expressão: um homem que baste a si 
mesmo, é uma idéa que apenas póde ser concebida pela imaginação, mas que 
não tem realidade.82

Nesse sentido, era preciso envolver os índios em algum tipo de trabalho, 

especialmente, naquilo que fosse condizente com sua natureza nômade. Os tipos 

indígenas puro ou miscigenados, acostumados à vida nômade e aclimatado a 

diferentes temperaturas, era o “braço necessário para que se pudesse preponderar 

a industria pastoril brasileira”. Diz o autor: 

O viver errante passado em cima de um cavalo, representava segundo o autor, 
um tipo de vida insuportável para o branco, (...) dormir ao relento (...) alimentar-
se da caça e mel, para quem não está habituado, equivaleria a um regime de 
privações, ao contrário do que representava para o caipira, o caboré, 
verdadeiras fontes de prazer.83

Para algumas atividades, ter o emprego da mão de obra indígena, ao 

invés do trabalhador branco, era uma questão de economia. O homem branco, 

compreendendo aí os imigrantes, exigiria sempre condições de trabalho 

diferenciadas por ser portador de “necessidades filhas da civilisação”.84 Já o 

indígena, desacostumado com as comodidades acauteladas pela civilização, 

facilmente se adaptaria ao regime de privações necessário ao desenvolvimento de 

algumas atividades. 

Suas poucas necessidades não são defeitos sinão para empregal-os em industrias 
sedentarias, para as quaes são completamente impróprios (...) o braço indigena é 

                                                 
81 Ibidem, p. 126. 
82 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 126. 
83  Ibidem, p.126. 
84 Ibidem, p. 127. 
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um elemento que não deve ser desprezado na confecção e preparo da riqueza 
publica.85   

 

 

2.1.3.2 Um plano de civilização segundo Couto de Magalhães 

 

Na concepção de Couto de Magalhães, recorrendo à experiência de 

colonização feita por portugueses e espanhóis na América, na conquista do novo 

mundo, um bom plano de civilização poderia ser resumido em três instituições: 

colônias militares, intérpretes e missionários. 

A utilização de colônias militares que havia figurado como prática desde o 

início do século, segundo esse autor, não deveria ser desprezada. Desse modo, o 

autor propunha uma reutilização das colônias já existentes – cujo principal objetivo 

de criação era manter uma espécie de vigilância nos sertões. A reforma desses 

postos militares deveria prever a introdução de bilíngües que, falando o idioma dos 

índios e dos brancos, se colocariam mais facilmente em contato com eles 

apressando o povoamento dos sertões.  

Quanto às figuras do intérprete e do missionário, o autor considerava 

como indissociáveis, isto é, a eficácia da ação dos missionários dependia do bom 

aproveitamento do intérprete. O língua, educado seguindo os preceitos e usos de 

técnicas militares, representaria a possibilidade de interpenetração entre os 

selvagens, tornando-se verdadeiramente útil no processo de comunicação entre 

índios e missionários.  

  É significativa a associação feita por esse autor entre a questão do 

intérprete e o discurso bíblico. Para ele: 

Não foi por ventura o próprio Christo que, com o mandado de espalhar sua 
doutrina pelo mundo, disse aos apostolos que, antes de fazel-os, o Espirito 
Santo desceria sobre elles e lhes daria o dom das línguas?86

                                                 
85 Ibidem, p. 129. 
86 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 9. 
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E acrescenta que: 

Não quererá isto dizer que o interpréte é coisa tão importante entre uma raça 
crhistã e uma raça barbara que, sem elle, impossível será trazer aquella a 
assimilar-se com esta? (...) como é que o missionário, pobre extrangeiro que não 
conhece o portuguez, que veiu para cá em edade avançada, hade apprender 
linguas selvagens? Não é muito mais facil e economico dar-lhes o interpréte?87

Desse modo, o autor se propõe a estudar a língua dos selvagens com o 

intuito de subsidiar a formação de um corpo de intérpretes.  Abolidas as formas 

violentas de conquista que outrora fizeram parte da política indigenista, em especial  

no início do século, fazia mister a adoção de outros meios. Esse autor reconhecia e 

asseverava que o “engrandecimento pelas armas não é a política americana e 

menos ainda é a política do Brasil (...) as conquistas pacificas da intelligencia pelas 

suas revelações nas artes, sciencias e industrias, eis o fim a que marchamos”.88

Interessa-nos, aqui, particularmente, a ênfase que é dada por esse autor 

à necessidade de se produzir uma história indígena investigando minuciosamente a 

vida e o desenvolvimento dos aborígines americanos. Somente por essa forma 

“perscrutara a história dos habitantes primitivos do Brasil, história que por ora não foi 

dividida em épocas distintas, nem oferecendo monumentos visíveis, ainda está 

envolta na obscuridade”.89

Para esse autor, o indígena brasileiro deveria ser estudado em suas 

manifestações exteriores, sendo que toda comparação deveria ser feita entre seus 

pares e não entre os índios e a raça branca. Era preciso, ainda, penetrar a alma e a 

inteligência desses homens, investigando sobre a extensão de sua atividade 

espiritual e como ela se manifestava por documentos históricos. Considerava que:  

Como documento mais geral e mais significativo deve ser considerada a língua 
dos índios. Pesquisas nesta atualmente tão pouco cultivada esfera não podem 
jamais ser suficientemente recomendadas, e tanto mais, que as línguas 
americanas não cessam de achar-se continuamente em uma certa fusão. (...) 
poucos historiadores se ocuparão com estudos lingüisticos (...) exprimo meu 
desejo, porém, de que o IHGB designe alguns linguistas para a redação de 
dicionários e observações gramaticais sobre estas línguas, determinando que 
estes Srs. fossem Ter com os mesmos índios.90

                                                 
87 Ibidem, p. 10. 
88 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 24. 
89 VON MARTIUS, 1843, p. 91-93. 
90 Ibidem, p. 93. 
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Couto de Magalhães acrescentava ainda que: 

Á língua devem em primeiro lugar ligar-se os estudos sobre a Mitologia as 
Teogonias e Geogonias das raças brasileiras. Um observador filosófico não 
deixará de descobrir nos restos de mitos, e no balbuciamento poético, que ainda 
hoje se encontram vestígios muito significativos de uma perdida filosofia natural, 
e de um culto ainda enigmático. Uma indagação superficial do culto atual dos 
índios do Brasil contenta-se em considerá-lo como uma espécie de Chamanismo 
ou Fetichismo; mas com isto não se dará por satisfeito o historiador filosófico, 
que dos restos atuais de idéias e cerimônias religiosas conclui por noções 
anteriores mais puras, e por formas de um culto antigo, do qual os sacrificios 
humanos dos prisioneiros, o canibalismo, e numerosos costumes e usos 
domésticos devem ser considerados como a mais bruta degeneração e que 
somente deste modo tornam-se explicáveis. (...) destas pesquisas passamos a 
investigações sobre o saber dos índios relativos a fenômenos da natureza, e de 
outro lado sobre o sacerdócio entre eles e todas as relações do Pajé (sacerdote), 
curandeiro e chefe para com a comunidade social.91  

A primeira consideração feita por esse autor refere-se à questão 

lingüística. Para ele, os estudiosos antigos, incluindo-se aí os viajantes, teriam 

escrito uma história parcial dos índios que se baseava apenas na observação 

distante sem a interação dialógica, essencial para se por em contato com o outro. As 

falas dos índios sofriam dispersão na tradução feita por esses homens porque 

muitos deles se baseavam em relatos romanescos e desconheciam a língua falada 

por esses povos. Segundo Couto de Magalhães, “deante de textos originaes desses 

povos, [recolhidos por meio de um trabalho etnográfico], a dúvida desapparece e 

seu obscuro mundo moral se revela, tal qual é a investigação da sciência”.92

Couto de Magalhães chama a atenção, também, para a necessidade de 

se produzirem registros escritos das línguas indígenas, tradicionalmente orais, para 

a conservação e preservação da memória desses povos. Segundo ele: 

Cada nova língua que se estuda é mais importante para o progresso da 
humanidade do que a descoberta de um genero novo de mineraes ou de 
plantas. Cada língua que se extingue, sem deixar vestigios escriptos, é uma 
importante página da historia da humanidade que se apaga e que depois não 
poderá mais ser restaurada.93

Para além dessas considerações, Couto de Magalhães percorre um outro 

campo considerado igualmente fundamental para conhecer os índios americanos. 

Ele se refere ao estudo do mito, ou seja, “aquilo que cada povo tem de mais íntimo”. 
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Ele acreditava ser possível aprender através desse estudo o código moral desses 

povos, por isso, esse era um tema precioso para se investigar, pois constituía o 

“fundo geral do pensamento humano”.94

Ao propor um estudo sobre a mitologia indígena, Couto de Magalhães 

chamava a atenção para a origem comum do pensamento humano. Os mitos, tanto 

na raça ariana quanto nas raças primitivas, representavam a expressão simbólica 

sob a qual cada raça pensava sua gênese. No tocante a esta questão, notemos a 

seguinte passagem: 

Ao passo que as pesquizas dos sabios se vão alargando sobre o animal homem, 
vai-se descobrindo uma lei que conserva por assim dizer a unidade do typo nas 
producções do espirito, assim como conserva a unidade do typo physico, apesar 
da variedade das raças. As idéias moraes fizeram sempre o seu caminho pelos 
mesmos processos, e si notamos entre os povos tão grandes diferenças, é 
porque raros coexistiriam no mesmo grau de civilisação.95

Conforme entendia Couto de Magalhães, a compreensão dos mitos 

representava a chave para se pôr luz sobre o pensamento primitivo. Para o autor de 

O Selvagem, assim como muitos mitos populares no Brasil eram mitos “védicos”,96 

também muitos eram de origem Tupi e esses se confundiam nas tradições 

populares. Nessa percepção, o amálgama entre a raça indígena e a branca não se 

dava apenas a partir de laços consangüíneos, mas, também, pelas idéias morais 

disseminadas por esses ensinamentos através da “memoria e da tradição do povo 

illetrado”.97  

Nas viagens feitas pelo interior do Brasil, Couto de Magalhães se pôs a 

recolher e compilar as lendas populares que ouvia entre os índios. No contato com 

algumas etnias, tais como Cadeuéus, Mundurucus, Tapajós, recolheu as lendas, isto 

é, as narrações mitológicas que lhe eram contadas. Ao perceber que essas lendas 

foram reproduzidas por diferentes etnias, distantes geograficamente, ele concluiu 

que esses mitos não pertenciam a um grupo em particular, mas formavam a base 

comum de um pensamento mítico. 

                                                 
94 Ibidem, p. 212. 
95 Ibidem, p. 214-215. 
96 Couto de Magalhães se dizia surpreso ao perceber entre os índios um “systema mythologico” idêntico em substancia ao 
“systema dos Vedas”.  
97 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p 211. 
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Couto de Magalhães comparava a produção desses mitos aos poemas de 

Homero ou de Ossian. E salientava que se essas lendas tinham um valor inferior, 

quando comparadas aos poemas de Homero, do ponto de vista antropológico eram 

mais importantes, “por serem vestígios da literatura espontânea de um povo antes 

que qualquer genero de convenções houvesse modificado as producções 

espontaneas do espirito humano”.98 Diz ele: 

Não pode haver a menor dúvida para o brasileiro contemporâneo de que estas 
lendas formam o fundo das tradições indígenas, visto que constituem o actual 
fundo dos contos populares do interior; o povo não pode ter outras tradições que 
não sejam as que recebe da Europa, as que lhe vieram da Africa ou as que lhe 
vieram dos indígenas. As lendas em questão não são africanas nem européas, 
pois os animaes que nellas figuram são sul-americanos, assim como americanas 
são as árvores, as circumstancias, os hábitos e os costumes que ahi se 
descrevem, com tal admiravel singeleza e propriedade.99

Uma vez recolhidas e transcritas essas lendas,100 esse autor inferia que 

elas seriam o método intelectual utilizado pelos índios na educação de sua nova 

geração. O valor moral e a dimensão simbólica nelas inscritos eram, na sua 

concepção, o legado educacional desses povos.  

Embora outros autores da época tenham reconhecido entre os índios uma 

forma rudimentar de educação, é Couto de Magalhães quem reconhece a 

transmissão de valores através das lendas e admite serem essas mesmas lendas o 

“methodo de educação intellectual” dos índios. Segundo ele, 

A coleção das lendas do jabuti foi organizada com o fim de fazer entrar no 
pensamento do selvagem a crença na supremacia da intelligencia sobre a força 
fisica. Cada um dos episódios é um desenvolvimento ou desse pensamento 
geral, ou de algum que lhe seja subordinado (...) como é sabido, o jabuti  não 
tem fôrça: à custa de paciência, êle vence e consegue matar a anta na 1a. 
Lenda. A máxima, pois, que a bardo selvagem quís com ela plantar em seu povo 
foi esta: a constância vale mais que a força – o jabuti, à custa de astucia, vence 
o veado na carreira: quiseram ensinar, mesmo pelo contraste entre a vagareza 
do jabuti e a celeridade do veado, que a astúcia e a manha podem mais que 
outros elementos para vencer o adversário.  

No quinto episódio, a onça quer comer o jabuti: ele consegue mata-la ainda por 
astucia. E’ o desenvolvimento do mesmo pensamento, isto é, a intellingencia e a 
habilidade valem mais do que a força e a valentia. (...) cada vez que reflito na 
singularidade do poeta indígena de escolher o prudente e tardo jabuti para 

                                                 
98 Ibidem, p. 218. 
99 Ibidem, p. 219. 
100  As lendas sobre o jabuti foram recolhidas  por Couto de Magalhães, entre os anos de 1873 e 1874, através das diversas 
viagens que fez pelo interior do Brasil. A coleção de “lendas do Jabuti”, por ele compilada,  é composta por dez pequenos 
episódios  e está apresentada em sua obra O Selvagem.  
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vencer os mais adiantados animais da nossa fauna, fica-me evidente que o fim 
dessas lendas era altamente civilizador, embora a moral nellas ensinada divirja 
em muitos pontos da moral christã.101

Para Couto de Magalhães as lendas traduziam a relação de poder 

estabelecida entre índios e não-índios. Segundo ele, o animal escolhido para 

representar o homem primitivo seria o jabuti, um animal de pequeno porte e força 

física, porém astuto e que, por esta razão, vencia os confrontos travados com outros 

animais – como a onça ou a anta – seus opositores nas lendas, que simbolizavam 

os homens “brancos”. Convencido de que esses mitos tinham sua origem no 

pensamento primitivo e que não se tratavam de reelaborações de outros “contos”, o 

autor afirmava  que essas lendas contavam particularidades que não poderiam “ter 

sido escriptas por um homem que não houvesse bebido a lingua com o leite 

materno”.102

Ainda segundo esse autor, uma vez compreendidas essas aspirações, as 

lendas revelavam uma organização social e moral dos povos indígenas. Para ele, 

por toda parte os homens se ocuparam em responder sobre sua própria origem, 

assim, também os primitivos buscavam se explicar pela crença em seus mitos 

fundadores. Nesse sentido, o homem primitivo não estaria tão distante do homem 

ocidental, “branco” e civilizado, uma vez que este último também buscava respostas 

sobre para a sua origem na terra. 

 Por fim, esse autor concluía que: “Há muita coisa de grosseiro na forma 

das crenças selvagens, porém, também as supertições christãs do povo ignorante 

são grosseiras e extravagantes”. E continuava: (...) “os índios não são uma raça 

somenos e incapaz de grandes aperfeiçoamentos moraes103”. A barbárie que 

grassava entre os índios resultava tão somente do modo como, historicamente, 

vinham sendo tratados. 

É, pois, no quadro dessa relação que Couto de Magalhães buscou 

resolver a questão de ordem prática: “qual é o meio de catechisar convenientemente 

o índio?”. Segundo ele: 

                                                 
101 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 222. 
102 Ibidem, p. 219. 
103 Ibidem, p. 217. 
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E’ ensinar em cada tribu alguns meninos a lêr e a escrever, conservando-lhes o 
conhecimento da lingua materna, e sobretudo: não aldeiar nem pretender 
governar a tribu selvagem. Deixemol-os com seus costumes, sua alimentação, 
seu modo de vida. A mudança mais rapida é aquella que só póde ser operada 
com o tempo, e no decurso de mais de uma geração, pela substituição gradual 
das idéas e necessidades, que elles possuem no estado barbaro, em 
comparação com as que hão de ter desde que se civilisem. Limitemo-nos a 
ensinar-lhes que não devem matar aos de outras tribus. E’ a unica coisa em que 
elles divergem essencialmente de nós.104  

Quanto à política de aldeamentos pondera que:  

Cada tribu que nós aldeiamos é uma tribu que degradamos, é a que por fim 
destruímos, com as melhores intenções, e gastando nosso dinheiro. Por que 
razão sustental-os ou obrigal-os a fazer roças a pretexto de que só assim 
perdem os habitos da vida nomade, quando elles se sustentam perfeitamente 
bem, sem ter taes roças? Não entrará pelos olhos a dentro de todo o homem de 
bom senso que reduzir á vida sedentaria homens que não têm artes necessarias 
para subsistir nella, ou equivale a destruil-os á custa da fome e privações, ou 
equivale a fazer pesar sobre nós o encargo de sustental-os? (...) si a natureza 
moral de um povo fosse como uma tira de papel, onde se escreve quanto nos 
vem á cabeça, então seria tão facil mudar-lhes os costumes, como é facil 
escrever.105

Para Couto de Magalhães, a civilização dos índios deveria assentar-se 

sobre uma base única, proporcionando-lhes compreender as vantagens da vida 

social, não pela imposição e pela força, mas pela internalização de seu verdadeiro 

significado. A civilização, portanto, não deveria se impor como uma superação das 

práticas culturais dos índios, ao contrário, a preservação é que estaria na base. A 

elaboração de um plano concreto de civilização indígena demandava o 

reconhecimento da realidade defrontada e uma adaptação a essa mesma realidade.   

Ao trazer para análise esses diferentes autores, não quisemos, de modo 

algum, dar a idéia de uma confluência em torno do pensamento indigenista no 

século XIX. Como vimos, esses autores se distanciaram tanto temporalmente  

quanto nos pressupostos e objetivos de suas obras. Entretanto, uma questão era 

fundamental para todos eles: o debate em torno da civilização indígena que 

atravessou os anos de império no Brasil.  

Ao analisar a compreensão de civilizar em cada um desses autores, 

vimos que não se tratou de um discurso uníssono. Menos ainda, as práticas 

civilizatórias se encaminharam numa mesma direção. No contexto do século XIX, a 

                                                 
104 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 285. 
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questão da civilização do indígena esteve condicionada aos muitos processos de 

representação instituídos sobre eles. 

 

 

                                                                                                                                                         
105 Ibidem, p. 284. 
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Henry Giroux (1999) afirma que nas sociedades modernas os discursos 

dominantes raramente puderam lidar com a raça e a etnicidade como indicadores 

ético, político e cultural. Para Giroux, os discursos dominantes se mostram limitados, 

também, nas questões relativas a justiça, que se trata de um dos elementos 

fundantes da modernidade. A temática da raça e da etnicidade tem sido comumente 

reduzida a um discurso sobre o Outro que, independente de sua intenção de 

conservação ou de ruptura, tem produzido um afastamento à medida que centraliza 

alguns grupos e relegam outros às margens do poder. 

Nessa perspectiva, o entendimento do Outro tem se definido no interior de 

concepções totalizantes que dificultam a compreensão do lugar e do papel social por 

ele representados na construção da modernidade. De acordo com esse autor: 

Dentro do discurso da modernidade, o Outro não somente deixa, às vezes, de 
ser um agente histórico, como também com freqüência é definido dentro de 
teorias totalizantes e universalistas que criam um sujeito transcendental racional 
branco, homem e eurocêntrico, que ocupa os centros do poder enquanto ao 
mesmo tempo parece existir fora do tempo e do espaço. Interpretado em 
contraposição a esse sujeito transcendental eurocêntrico, mostra-se que falta ao 
Outro quaisquer tradições humanitárias libertadoras, voz coletiva ou importância 
histórica – e ele é reduzido ao imaginário do colonizador... os discursos 
modernistas nunca foram capazes de desenvolver um entendimento adequado 
do racismo que poderia servir como uma forma de crítica cultural capaz de 
redefinir os limites e as articulações entre ele próprio e os grupos subordinados 
que ele continuamente oprimiu. Nesse sentido, a modernidade,  em suas várias 
formas, serviu para reprimir a possibilidade de ligar a construção de suas 
próprias narrativas e relações de poder dominantes à criação simultânea de 
narrativas alternativas compostas pelo sofrimento, pela miséria e pela luta de 
grupos subordinados.1

Como salienta Giroux, tanto raça quanto etnicidade, em suas formas 

discursivas, emergem como contraponto ao discurso da “autoridade branca”. Nas 

trilhas desse discurso, as culturas européias, frente ao desafio e impacto da 

diferenciação étnica, buscaram legitimar-se instituindo discursos filosóficos, 

religiosos e, posteriormente, científicos sob os quais passaram a teorizar as 

diferenças.  

                                                 
1 GIROUX, 1999, p. 136. 
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Outro autor, Juan Comas (1970), realça que o discurso da diferença entre 

os homens, em suas várias facetas e acepções, é uma construção histórica em 

permanente elaboração. Um primeiro ensaio sobre as diferenças remonta ao Antigo 

Testamento, sendo também objeto de estudo na Antigüidade Clássica e entre os 

filósofos gregos. De formas e intencionalidades diversas, em tempos distintos, 

diferentes povos elaboraram seus discursos sobre o Outro. 

 Porém, Juan Comas (1970) salienta que, de uma maneira geral, antes do 

século XV, “não havia um verdadeiro preconceito racial, já que a divisão da 

humanidade prendia-se não tanto ao antagonismo das raças, mas à animosidade 

entre cristãos e infiéis”.2 Não obstante, de acordo com esse autor, as divergências 

religiosas podiam ser mais facilmente transpostas ao contrário do que ocorria com a 

barreira racial biológica.  

Esse mesmo autor afirma ainda que o preconceito racial aflorou dentro de 

um sistema doutrinário nos séculos XVIII e XIX. Como exemplo, tem-se a teoria da 

evolução das espécies, elaborada por Charles Darwin, que postulava, de modo 

estrito à natureza, a sobrevivência dos mais capazes. Entretanto, como a teoria de 

Darwin veio a público num momento da expansão colonialista européia, ela passou a 

ser utilizada para justificar o fenômeno da colonização realizada à custa da agressão 

e da inferiorização dos povos conquistados. 

Porém Juan Comas alerta para o fato de que o racismo desenvolvido sob 

os auspícios da teoria darwinista foi em grande parte uma apropriação desvirtuada 

da origem desse pensamento. Segundo ele: 

É injusto atribuir a Darwin – como muitos o têm feito – a paternidade dessa 
odiosa e desumana teoria; a verdade é que com as sociedades de côr se 
tornando competidoras potenciais no mercado de trabalho e clamando por 
vantagens sociais consideradas como heranças exclusivas dos brancos, êstes 
tinham, obviamente, necessidade de alguma desculpa para justificar o 
extremado materialismo econômico que o conduzia a negar aos povos 
‘inferiores’ qualquer participação nos privilégios que eles próprios desfrutavam. 
Por esta razão, acolheram com satisfação a tese biológica de Darwin e depois, 
por sua simplificação, distorção e adaptação, em conformidade com seus 
próprios interesses, transformaram-na no chamado “Darwinismo Social”, em que 
baseavam o seu direito de privilégios sociais e econômicos; isto é algo que não 
tem qualquer relação com os princípios puramente biológicos de Darwin.3

                                                 
2 Juan Comas, 1970, p. 14. 
3 Ibidem, p. 16. 
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Nessa mesma perspectiva, Lilian Moriz Schwarcz (1993) observou não 

terem sido poucas as interpretações de A origem das espécies que desviaram do 

perfil originalmente esboçado por Charles Darwim: 

Conceitos como competição, seleção do mais forte, evolução, hereditariedade, 
passavam a ser aplicados aos mais variados ramos do conhecimento. Na 
psicologia, H. Magnus e sua teoria sobre matizes de cor (1877); na lingüística, 
com Franz Bopp e sua procura das raízes comuns na linguagem (1876); na 
pedagogia, com os estudos do desenvolvimento infantil; na literatura naturalista, 
com a introdução de personagens e enredos condicionados pelas máximas 
deterministas da época, para não falar da sociologia evolutiva de Spencer e da 
história determinista de Burckle.4

Schwarcz (1996) salienta ainda que, no século XVIII, não havia uma 

formalização da diferença, tampouco uma teorização e sim falas de um e outro lado, 

ora revelando o selvagem como modelo de civilização, o bom selvagem, ora  como a 

face de uma humanidade degenerada. Segundo Schwarcz, foi somente no século 

XIX que se tem uma naturalização da diferença, momento em que “se negou o 

princípio básico da filosofia da Revolução Francesa que tentou estabelecer a 

igualdade entre os homens, em contextos de conflitos étnicos muito evidentes”.5 No 

contexto do século XIX, a questão do racismo situou-se na âncora do cientificismo. A 

ciência determinista e positiva passava a classificar os homens e os animais de 

forma totalitária. A humanidade progredia por etapas e cada grupo se apresentava 

em um degrau da escala evolutiva, estando, portanto, em diferentes estágios de 

civilização. 

Ainda segundo Schwarcz (1996), nesse contexto, dois grupos teóricos se 

opuseram ao discutir a questão da diferença: os monogenistas e os poligenistas. 

Para os primeiros, com base nas interpretações do Novo Testamento e dos 

princípios da Revolução Francesa, a origem humana era única: “Os homens não 

seriam diferentes, apenas desiguais, já que as variações apresentadas poderiam ser 

superadas, na medida em que teriam partido do mesmo esteio, de um mesmo 

núcleo”.6 Os poligenistas, cujos principais expoentes eram Taine, Renam e 

Gobineau, afirmavam terem os homens partido de diferentes pontos de criação 

originando “humanidades plurais e cindidas”.7

                                                 
4 SCHWARCZ, 1993, p. 37. 
5 SCHWARCZ, 1996, p. 163. 
6 Ibidem, p. 166. 
7 Ibidem, p. 166. 
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Schwarcz (1993) observou, ainda, que a oposição entre poligenistas e 

monogenistas provocou uma cisão teórica no campo disciplinar de algumas ciências 

afins. É o que se observa entre os estudos antropológicos, que nascem vinculados 

às ciências físicas e biológicas em sua interpretação poligenista, e as análises 

etnológicas ligadas a uma concepção humanista e de tradição monogenista. Para os 

estudiosos das sociedades humanas, desse período, as diversidades humanas 

observáveis derivavam todas das diferenças na estrutura racial. Já para os 

etnológos, a origem da diversidade entre os homens se encontrava mais em 

condições sociais que propriamente raciais.  

Os discursos raciais introduzidos no Brasil, a partir da segunda metade do 

século XIX, serviram como um incremento ao discurso civilizatório. Para John 

Manuel Monteiro (1996) os estudos etnográficos, empreendidos naquele período, 

condicionaram a entrada de teses estrangeiras referentes às raças humanas. Esse 

autor destaca, em relação aos povos indígenas, a elaboração de um primeiro 

condicionante a partir de diversos documentos dos primeiros séculos da 

colonização, tais como cartas, crônicas, legislação, tratados. Tais documentos 

tratavam da construção do Tupi e de seu contraponto, definido a partir da negação, o 

não-Tupi, o Tapuio. O binômio Tupi/Tapuio adquire novos sentidos no contexto dos 

oitocentos. 

Para boa parte dos intelectuais do Império, os índios Tupis haviam 

desaparecido enquanto povo, todavia, teriam deixado suas contribuições no 

estabelecimento da nacionalidade através das alianças feitas com os colonizadores 

e por meio dos processos de mestiçagem. Em contrapartida, os Tapuios, 

designações genéricas para os índios oitocentistas, encarnavam o espectro do que 

haviam sido os Tupis. Tratava-se, então, de uma raça degenerada. Segundo 

Monteiro: 

Os tapuios do século XIX representavam o traiçoeiro selvagem dos sertões que 
atrapalhavam os avanços da civilização, ao invés do nobre guerreiro que fez 
pacto de paz e sangue com o colonizador. Se esta última opção custou aos 
Tupis a sua sobrevivência enquanto povo, a recusa dos outros lhes garantiu a 
sobrevivência até o século XIX.8

                                                 
8 John Manoel  Monteiro, 1996, p. 16. 
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Foi, pois, nesse contexto que as teorias raciais européias dialogaram com 

o pensamento brasileiro. A existência de um modelo bipolarizado tornou-se uma das 

estratégias sob a qual se pautaram as discussões em torno da política indigenista do 

período. Ainda segundo Monteiro (1996), o pensamento indigenista do século XIX foi 

subdividido em duas correntes opostas de pensamento. De um lado, estiveram 

posicionados os que defendiam a catequese e civilização dos índios, de outro, 

posicionavam-se aqueles que desacreditavam na condição biológica desses povos 

de se civilizarem. 

Consoante com esta perspectiva o presidente da província de Minas, 

afirmou em 1850, numa das reuniões anuais da Assembléia Legislativa Provincial: 

Louvaveis são os esforços que se fazem para a catechese e civilisação dos 
Indios, mas na minha opinião inuteis, porque a experiencia tem demonstrado que 
uma triste fatalidade peza sobre a raça indigena a qual está condenada a 
desaparecer nos pontos do Brasil em que a civilisação Europêa começa a 
exercer a sua acção.9   

Entretanto, esse não foi um pensamento hegemônico entre os 

legisladores, diretores de índios e, evidentemente, entre os missionários. A 

perspectiva prevalecente foi a da crença na capacidade civilizatória dos índios, 

desde que fossem empregados os meios adequados a tal propósito.  

Apesar dos debates raciais dividirem opiniões quanto à capacidade ou 

não de civilização dos índios, no plano político sobressaía o investimento na 

estruturação da política indigenista. Do ponto de vista político, o que deveria ser 

colocado sob suspeita não era tanto a capacidade civilizatória dos índios e sim os 

modelos adotados para catequese. Para a elite intelectual e dirigente do século XIX, 

de uma maneira geral, tratava-se de manter algumas práticas instituídas pelos 

jesuítas e romper com determinados aspectos do modelo de catequese originados 

pela política de Pombal.10

                                                 
9 Relatório do presidente de província do ano de 1850. 
10 A política de Pombal instituiu o Diretório, um regimento de autoria de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Governador 
e Capitão General do Estado do Grão Pará e Maranhão, irmão do Marquês de Pombal, que orientava a formação de 
aldeamento dos povos indígenas após a expulsão dos jesuítas e dava  diretrizes para as escolas públicas que deveriam ser 
organizadas para os mesmos povos indígenas então dispersos. Esse regimento foi proposto em 1757 e em 1762, sob 
Pombal, passou a vigorar em todo Brasil. Seu título era: ‘Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará 
e Maranhão, enquanto sua majestade não mandar o contrário’ (BEOZZO apud KREUTZ, 1999, p. 89). 
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Ao longo do século XIX, é recorrente nos relatórios emitidos pelos 

presidentes de província a idéia de que a resolução do “problema” da civilização 

indígena demandaria a retirada desses homens da floresta, trazendo-os ao seio da 

sociedade e fazendo-lhes conhecer os benefícios da vida social. Como se pode 

observar nos trechos abaixo: 

Eu não deixarei de insistir nas idéias já emitidas nos anteriores Relatórios acerca 
da catequese, e civilisação desses mesmos indígenas, que errantes nas mattas, 
inuteis a si próprios, e hostis á sociedade, poderião ser chamados ao gremio 
della pelas diversas maneiras já adaptadas com felis resultado em muitas partes 
da América.11

Convém ao cidadão José Pereira de Mello, nomeado diretor do Índios chamar 
aos índios e a todos os que morão nas mediação da estrada de Joanésia, a uma 
vida pacífica e mais fixa... atraindo-os por todos os meios a vida social, na forma 
como a prudência aconselha.12

O Exmo. Brigadeiro Antonio Luiz de Magalhães Musqueira, que dignamente 
exerce o cargo de director geral dos índios, não tem poupado esforços e 
diligencias para chamar ao seio da sociedade civilisada esses infelizes, que 
andão errantes pelas espessas matas.13

A historia registra os fructos colhidos pelas missões nos tempos coloniaes, e 
ainda hoje não temos outro recurso, nem processos mais adequados. É certo 
que as vias de communicação, approximando-se, afugentão das florestas os 
indios bravios, mas o dever do governo é ir ao encontro delles e congraçal-os 
com os habitos da civilisação.14

A hostilização ao meio em que viviam os selvagens e a crença na 

influência desse meio agindo sobre as vontades do indivíduo apresentaram-se como 

idéias consensuais na literatura dos viajantes e no pensamento da elite intelectual. 

Assim sendo, a construção do social e do civilizado restringiu-se aos espaços 

caracterizados pela modernidade como espaços civilizados. Com isso, era negada a 

perspectiva de experiências sociais e culturais fora dos domínios desses ambientes. 

Em síntese, podemos afirmar que, de certo modo, as teorias 

evolucionistas do século XIX pretenderam, simultaneamente, dar conta do problema 

da diversidade e da unidade do gênero humano, da diferença entre os grupos 

sociais e as culturas e daquilo que era comum à humanidade. O que estaria na base 

dessas teorias era a busca de um “denominador comum” capaz de equacionar a 

                                                 
11 Relatório do presidente da província do ano de 1840. 
12 Relatório do presidente de província do ano de 1860. 
13 Relatório do presidente de província do  ano de 1873. 
14 Relatório do presidente de província do ano de 1879. 
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igualdade do gênero humano e a diferença das culturas. Para Maria Lucia Montes 

(1996), “foi à raça que se atribui esta função e dessa perspectiva, relegou-se a 

diferença ao reino da natureza, pois é ela que no plano biológico diferencia os 

homens em raças distintas”.15

Nos debates relativos às questões raciais, escalonou-se a capacidade 

civilizatória de cada povo ao instituir um grau de desenvolvimento a ser por eles 

alcançado. Tal escalonamento permitiu a gradação da barbárie e do primitivo até a 

civilização. Ainda segundo Montes, tal concepção pressupõe: 

Que cada raça contém em si uma espécie de potencial para criar determinados 
tipos de comportamentos sociais, valores, padrões psíquicos: mais afetivos ou 
mais racionais, mais organizados ou menos organizados, capazes de ter uma 
família bem-ordenada ou não, monogâmica ou não, capazes de ter Estado ou 
não, de ter uma religião ou não. Em outras palavras, a cada raça é atribuído um 
potencial de desenvolvimento da sua humanidade, enquanto composta de seres 
individuais que são parte de grupos determinados e fixos, e é esse potencial que 
os encadeiam, digamos assim, na grande série da evolução do gênero humano 
(...) Em suma, há um imaginário que se constrói em torno da diferença, que tem 
uma ancoragem profunda nessa leitura das sociedades e das culturas que tenta 
explicar a diferença e, portanto a identidade de cada grupo social, dentro dos 
limites dados por um continuum da natureza. A diferença e o continuum são 
dados por um mesmo elemento que é a raça dos homens, como se a biologia, 
por si só, fosse fixar os contornos da totalidade de experiências humanas, 
explicando a vida dos homens na sociedade.16

Entretanto, a questão que permaneceu como uma incógnita nessas 

diferentes formações discursivas em relação aos povos indígenas poderia aqui ser 

convertida numa única pergunta: qual era a força existente entre esses homens que 

os possibilitava subsistir sem acautelar a experiência de uma vida social mediada 

pelos princípios civilizacionistas? 

 Responder a essa questão não é tarefa fácil e talvez não nos seja 

possível diante das limitações postas por este trabalho. Porém, podemos pensá-la    

a partir da problematização da identidade étnica diante do problema da raça. No 

contexto geral desta pesquisa, compreende-se que foi por meio da afirmação de 

uma identidade étnica que os diferentes grupos humanos marcaram sua presença e 

afirmaram a heterogeneidade. Tal questão diz respeito a um substrato que nem 

sempre é racial. 

                                                 
15 MONTES, 1996, p. 53. 
16 Ibidem, p. 52-53, grifos nossos. 
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No período oitocentista, os teóricos do racismo estabeleceram uma 

arbitrária relação entre características biológicas e aptidões culturais. De modo que 

tanto raça quanto etnicidade designavam modos de pensar a diferença humana. 

Entretanto, esses dois termos não podem ser reduzidos a unicidade de significados, 

embora, a etnicidade, no século XIX, apareça diluída na discussão racial.  

Poutinag e Streiff-fenart (1998) demonstram que o termo etnia, desde sua 

criação no início do século XIX, encontra-se mesclado a outras noções, como de 

povo, raça ou nação, com as quais mantém relações de ambigüidade e cujas 

influências encontramos nos debates contemporâneos. Como salientam esses 

autores, se a noção de etnia aparece no século XIX, é com o intuito de responder à 

seguinte questão: quais os princípios sob os quais se fundam a atração ou a 

separação entre os grupos? 

Muito provavelmente, essa foi uma questão da qual se ocupou von 

Martius ao problematizar as dessemelhanças percebidas entre os autóctones 

brasileiros. Dizia ele: 

O que são pois estes homens vermelhos que habitam as densas matas 
brasileiras, (...) formam eles um povo, são eles partes dispersas de um todo 
primitivo, são povos diversos, vizinhos um do outro, ou finalmente, tribos 
fragmentadas, hordas e famílias de vários povos diferenciados pelos costumes, 
pela moral e pelas línguas? Essas interrogações compreendem mais ou menos 
todos os enigmas da etnografia brasileira17. 

Retomando Poutignat e Streiff-fenart (1997), eles afirmam que o termo 

etnia foi introduzido nas Ciências Sociais por Vacher de Lapouge, na segunda 

metade do século XIX. Para Lapouge, tratava-se de um “erro” atribuir o mesmo 

significado para a noção de raça, definida pela associação de características 

morfológicas (altura, índice cefálico, etc.) e qualidades psicológicas, e etnia 

relacionada a um modo de agrupamento formado a partir de laços intelectuais como 

a cultura ou a língua.  

Para Lapouge (1896), os grupos étnicos poderiam ser identificados 

simultaneamente como “naturais ou factícios” não se confundindo com raça e ainda 

lhes sendo mais ou menos opostos, uma vez que se tratava de agrupamentos 

resultantes da associação de raças distintas encontradas sob efeitos de 

                                                 
17 von MARTIUS, 1843, p. 12. 
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acontecimentos históricos, de uma organização política, ou de costumes ou idéias 

comuns.  Lapouge afirma que “é então para dar conta de uma solidariedade de 

grupo particular, simultaneamente diferente daquela produzida pela organização 

política e daquela produzida pela semelhança antropológica que o termo etnia é 

introduzido na língua francesa”.18

Outro autor da época, Renam (1887), discute a etnicidade associada à 

formação das nações. A pergunta fundamental apresentada por esse autor em 

relação à nação é “qual é a força que inspira nos indivíduos o desejo de viver em 

conjunto e a vontade de permanecer unidos no quadro nacional” Segundo ele, não é 

pela vontade individual em aderir, ao contrário, tal questão implica num sentimento 

no qual se incluem “o sacrifício, o luto e o sofrimento compartilhados no passado e a 

lembrança do legado de seus grandes heróis”.19

 Todavia, Renam afirmava que o passado em comum que constituía a 

história de um povo não deveria ser confundido com uma história real das 

populações. Nesse sentido, a idéia sobre a qual se fundava a nação residia no fato 

de que todos os indivíduos tivessem coisas em comum e pudessem igualmente 

esquecer todas essas coisas. Dessa maneira, o autor admitia que: “A memória 

fundadora da unidade nacional é, ao mesmo tempo e necessariamente, 

esquecimento das condições de produção desta unidade: a violência e o arbitrário 

originais e a multiplicidade de origens étnicas”.20

Renam não discutia a existência de raças, mas a ficção  da pureza racial. 

Negando a existência de grupos racialmente puros, esse autor afirmava que os 

grupos quase sempre se esqueciam da fusão que lhes dera origem, o que era 

absolutamente necessário para fundar o sentimento de pertença comum. A nação, 

enquanto entidade política, constrói-se não a partir do grupo racial ou étnico, mas 

com freqüência contra ele. 

Para Weber (1921),21 o que difere o pertencimento racial do 

pertencimento étnico é que o primeiro é realmente fundado na comunidade de 

                                                 
18 LAPOUGE apud POUTIGNAT: STREIFF-FENART, 1998, p. 31 . 
19 RENAM apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, P, 35.  
20 Ibidem, p. 36. 
21 WEBER apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998. p. 39. 
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origem, já no caso da pertença étnica há uma crença subjetiva na comunidade de 

origem. Para o autor de Economie e Societé, um grupo étnico se define por aqueles 

que possuem uma crença subjetiva comum numa comunidade de origem, alicerçada 

nas semelhanças de aparência externa ou dos costumes, ou ainda, nas lembranças 

da colonização ou da migração. Desse modo, os grupos étnicos existem pela crença 

subjetiva que têm os seus membros de formar uma comunidade e pelo sentimento 

de honra social comum a todos que participam do grupo.  

Ainda de acordo com Weber, a raça não deve ser situada no mesmo nível 

do grupo étnico, a etnicidade é uma das forças possíveis de formação das 

comunidades: “Grandes diferenças nos costumes desempenham um papel 

equivalente ao da aparência exterior hereditária na formação dos sentimentos de 

comunidade étnica”.22

Manuela Carneiro da Cunha (1987) atribui a Weber  a descoberta de que:  

As comunidades étnicas podiam ser formas de organizações eficientes  para a 
resistência ou conquista de espaços, em suma que eram formas de organização 
política. Descobriu-se que a etnicidade podia ser uma linguagem. Ou melhor, em 
primeiro momento uma retórica.23

Poutinag e Streiff-fenart (1998) alertam para o fato de que a raça 

enquanto aparência externa, ou herança hereditária, pouco interessa ao sociólogo. 

Ao contrário, sua importância sociológica manifesta-se à medida que entra como 

fator explicativo do comportamento humano, ou seja, “quando ela é sentida 

subjetivamente como uma característica comum e constitui por isso uma fonte da 

atividade comunitária”.24

Esses dois autores afirmam que entre os teóricos modernos, as 

categorias raça e etnia, permaneceram como confusões persistentes. Segundo eles: 

Não se tem certeza de que as confusões inerentes à noção de etnia, e 
especialmente aquelas referentes à relação ambígua que ela mantém com a 
noção de raça, estejam realmente dissipadas. Contrariamente aos teóricos do 
século XIX, os pesquisadores contemporâneos não tomam a raça como um fator 
explicativo do social, como fazia Vacher de Lapouge, a antropologia física não 
mais desfruta do crédito que lhe atribuíam os pesquisadores da época anterior25.  

                                                 
22 Ibidem, p. 38. 
23 CUNHA, 1987, p.99. 
24 POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 37. 
25 Ibidem. 
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Como vimos, entre os teóricos modernos os termos “etnia” e/ou “étnico” 

tornam-se conceitos abrangentes que se traduzem em sentidos diversos, 

mesclando-se, por vezes, às noções de raça e de nação. Ambos os conceitos se 

volatilizam quando tentamos descrevê-los em termos mais objetivos. 

 No caso das populações indígenas no século XIX, o julgamento feito 

pelas elites dirigentes obedeceu a um duplo qualificativo: racial e étnico. Esses dois 

termos foram utilizados em conjunto, especialmente, quando se tratava de discutir o 

comportamento social desses povos. Nesse caso, a adjetivação racial foi utilizada 

quando se pretendia instituir as diferenças entre a raça “vermelha” e a raça “ariana” 

de acordo com os termos da época. 

Pelo dito, não se conclui que a etnicidade, enquanto um conceito 

emergente no século XIX, revestia-se do sentido “positivo” atribuído posteriormente 

pelos teóricos contemporâneos. Ao contrário, o reconhecimento da existência de 

grupos étnicos era tão problemático quanto a questão da raça, uma vez que “a 

etnicidade era vista como um empecilho à constituição de uma nação moderna”.26 

Num outro sentido, na diáspora dos aldeamentos, a identidade étnica, enquanto um 

processo, constituiu-se como um mecanismo de resistência utilizado pelos grupos 

indígenas.  

Cabe então interrogar sobre o que se defrontou e o que se quis combater 

em relação aos índios no século XIX. O suposto “embate” não foi propriamente 

contra a raça, entendida em sua construção biológica, mas sim o que essa raça 

manifestou em torno de uma singularidade. O fator que tornava as raças 

incompatíveis com o espírito da civilização, de acordo com a lógica europeucentrista, 

esteve relacionado com as práticas culturais, através das quais os grupos podiam 

criar e recriar seus processos identitários, dando a ver as particularidades de seu 

devir histórico. 

A preocupação apresentada aqui em precisar o uso adequado dos termos 

não advém de um simples exercício teórico-conceitual. Entendemos que a 

concepção trazida por esses termos torna-os particularmente significativos se 

pretendemos uma análise dos processos históricos de intervenção sobre os povos 

                                                 
26 CUNHA, 1987, p. 99. 
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indígenas. Particularmente no caso dos índios, a trama da civilização foi tecida tendo 

em vista critérios que combinavam raça e identidade étnica.  

Lúcio Kreutz (1998) interroga sobre qual terminologia, raça ou etnia, seria 

mais adequada na análise de processos culturais, uma vez que raça também é uma 

categoria histórica. Entende esse autor, de acordo com Stuart (1997), Stolcke (1991) 

e também Pujadas (1993), que o termo raça foi fortemente vinculado ao biológico. A 

diferença genética não pode ser utilizada como referência aos processos de 

singularização de um povo em relação a outro. A raça, da maneira como é entendida 

no século XIX, diz respeito, especialmente, a caracteres físicos e biológicos, como 

cor de pele e textura de cabelo. Ao passo que “a identidade étnica se baseia no 

conjunto de elementos selecionados dentro de uma determinada herança cultural e 

que serve para simbolizar a distintividade do grupo”.27

Com efeito, situarmos a questão indígena no século XIX, 

preferencialmente, em relação ao conceito de etnicidade que ao de raça seria mais 

adequado e teria maior potencialidade, no sentido de apreender a dinâmica 

estrutural em jogo no processo de inserção desses povos no seio da sociedade 

nacional oitocentista.  

Nesse sentido, vale reproduzir o que afirmam Poutignat e Streiff-Fenart, 

em relação à identidade étnica: 

A identidade étnica, como qualquer outra identidade coletiva, é construída e 
transformada na interação de grupos sociais através de processos de exclusão e 
inclusão que estabelecem limites entre tais grupos, definindo os que os integram 
ou não. Então, o que importa é procurar saber em que consistem tais processos 
de organização social através dos quais mantém-se de forma duradoura as 
distinções entre “nós” e “os outros”, mesmo quando mudam as diferenças que, 
para “nós”, assim como para “os outros”, justificam e legitimam tais distinções.28

Portanto, a identidade étnica deve ser compreendida como um processo 

relacional e em constante transformação, seja por meio das ações de interação dos 

grupos étnicos com a sociedade que os envolve, seja por meio das relações internas 

aos próprios grupos. Esses dois autores acrescentam ainda que:  

A etnicidade não é um conjunto intemporal, imutável de “traços culturais” 
(crenças, valores, símbolos, ritos, regras de conduta, língua, código de polidez, 

                                                 
27 PUJADAS apud KREUTZ, 1999, p. 101. 
28 POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 11. 
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práticas de vestuário ou culinárias etc.), transmitidos da mesma forma de 
geração para geração na história do grupo; ela provoca ações e reações entre 
este grupo e os outros em uma organização social que não cessa de evoluir... o 
que se coloca ao pesquisador, portanto,  é o questionamento de como, por meio 
das mudanças sociais, políticas e culturais de sua história, os grupos étnicos 
conseguem manter os limites que os distinguem dos outros.29

Entendemos como Lucio Kreutz (1998) que o pertencimento étnico de um 

grupo é processual e se constrói no interior nas/pelas práticas sociais, no jogo de 

poder e na correlação de forças. O conceito de raça por sua vez resultaria mais de 

uma imposição unilateral da elite dominante e estaria agregado a características 

biológicas, “a identidade étnica constitui mais uma realidade autodefinida que reflete 

em si mesma a posição do próprio grupo ou da minoria étnica em relação ao 

contexto sócio-político no qual se insere”.30 As teorias da etnicidade insistem cada 

vez mais em aspectos sociais e culturais e na dimensão de historicidade. 

Nesse sentido, Kreutz afirma que os processos identitários étnicos são 

fontes de significação para se compreender o campo no qual foi e é vivida a história. 

O componente étnico concorre na constituição da dinâmica social e da percepção da 

multiplicidade de culturas. Segundo ele: 

(..) Ao longo do tempo, a sociedade caracteriza, classifica e decide sobre o 
espaço dos grupos étnicos, fazendo-o em disputas e conflitos. (...) o étnico não 
se dá no abstrato, ele se manifesta no universo simbólico, nas representações e 
valorações dos grupos e indivíduos. Grupos e indivíduos buscam, selecionam ou 
relutam em função do significado que as coisas têm para eles. Por isso o étnico 
é um elemento que concorre para a concreção histórica se efetive de uma forma 
específica.31

Para Kreutz (1998), o pertencimento étnico em processo participa na 

constituição de sujeitos e grupos, sendo um elemento fundante das práticas sociais, 

ao mesmo tempo em que as práticas sociais reconfiguram os processos identitários 

étnicos. O étnico perpassa os símbolos de uma sociedade, suas normas, sua 

educação, sua organização social, e, como afirma o autor, “neste sentido a 

educação é etnicizada, atravessada pela etnia”. A identidade étnica é um elemento 

de diferenciação social, que influencia tanto na percepção quanto na organização 

                                                 
29 Ibidem, p. 11. 
30 PUJADAS apud KREUTZ, 1998, p. 104. 
31 KREUTZ, 1998, p. 105. 
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social dos grupos “o étnico concorre para que a concreção histórica se efetive de 

uma forma específica”.32

Lúcio Kreutz (1998) chamou a atenção ainda para a importância de se 

tomar etnia como uma categoria de análise válida para se ampliar as investigações 

nos campo da História da Educação. Segundo ele: 

Uma história da educação a partir da etnia implica, como pressuposto, a revisão 
da racionalidade que acoberta unilateralidades em proclamadas universalidades, 
levando a incorporação igualitárias. O princípio é praticar a leitura dos processos 
educacionais a partir da situação histórica de encontro de etnias no sentido de 
interpelação para levar os interlocutores a um processo no qual percebendo-se 
no outro um horizonte de compreensão não posto por eles, os desafiem a 
produzir novas perspectivas de sua posição original, reperspectivando sua 
própria perspectiva.33

Nesse sentido, ao tomarmos aqui a identidade étnica como uma categoria 

de análise, pretendemos ampliar o campo de visão com o intuito de apreender a 

trama das relações humanas a partir de vivências e simbologias sob as quais foi e é  

tecida a cultura de cada grupo. Compreender a realidade social como culturalmente 

construída é a base para tomarmos o étnico como categoria de análise em História 

da Educação. Ainda segundo Kreutz, “Isto implica a historicidade do cultural e 

aproxima história, antropologia e educação”.34

A partir dessas contribuições, podemos aqui retomar von Martius, em “O 

Estado do direito entre os autóctones do Brasil” (1831). Com base numa concepção 

universalista da noção de Direito, von Martius buscou compreender como a idéia do 

direito se manifestava entre os grupos autóctones do Brasil. No entanto, ao mapear 

o conjunto das relações sociais apresentadas pelos diferentes grupos observados, 

esse autor acabou por particularizar os grupos indígenas, explicitando as 

experiências distintivas desses mesmos grupos.  A etnicidade manifestada, longe de 

qualquer “positividade”, era sentida, descrita e problematizada como um obstáculo 

que se interpunha aos propósitos da civilização.  

Em relação aos indígenas von Martius observou que a língua era um dos 

principais fatores de distinção entre os grupos e também um obstáculo para a 

                                                 
32 Ibidem, p. 80. 
33  Lucio Kreutz, 1998, p. 130. 
34 Ibidem, p. 130. 
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comunicação intertribal. Todavia, a língua não poderia ser considerada como um 

elemento fixo do estabelecimento de fronteiras, já que sofria variações em função 

das mudanças de lugar, por perseguições e guerras. Esse autor destacou, 

As divisões dos autóctones brasileiros, pelas suas  diversas denominações não 
são de valor idêntico. Muitas delas são de povos inteiramente separados pela 
língua e certos costumes; outras designam apenas as tribos que se diferenciam 
por dialetos, ou hordas de origem mista que criaram uma língua análoga a esta 
sua formação, e, finalmente, podem ser apenas famílias destacadas que por 
uma longa separação, adulteraram e transformaram até torná-la irreconhecível a 
sua língua primitiva, tendo-a amalgamado com uma nova por eles formada.35

Também Couto de Magalhães (1875) considerou que a língua concorria 

como um dos principais fatores de aproximação e/ou distanciamento entre os grupos 

indígenas. A presença de uma língua comum não somente permitia a 

comunicabilidade entre diferentes tribos como, ainda, possibilitava dar a ver o 

simbolismo das representações conjuntas desses grupos.  

Entre os povos primitivos que não tinham a arte de escrever, e para os quaes as 
linguas extrangeiras eram tão inintelligiveis como o canto dos passaros ou os 
gritos dos animaes, muito natural era que elles só considerassem como lingua 
de gente a sua propria. (...) para o selvagem, aquelle que fala a sua língua é um 
seu parente, portanto seu amigo. E é natural. Elle não tem idéa alguma da arte 
de escrever; não comprehende nenhum methodo de apprender uma língua sinão 
aquelle pelo qual adquiriu a propria, isto é: pelo ensino materno; por isso quando 
um branco fala a sua lingua, elle julga que esse branco é seu parente, e que 
entre a gente de sua tribu e na infancia é que tal branco apprendeu a falar. .... 
assim como para o selvagem aquelle que fala a sua lingua elle reputa de seu 
sangue, e, como tal, seu amigo, assim também julga que é inimigo aquelle que 
não a fala.36

 Von Martius criticou também a atuação dos portugueses na maneira 

como produziram os significados da língua falada pelos índios. Por meio exclusivo 

desse critério, os portugueses dividiram os povos ou tribos. De acordo com ele: 

Os índios que podiam compreender-se reciprocamente foram classificados como 
pertencentes a uma e mesma nação, se bem que de tribos ou hordas diversas. 
Mas é da própria natureza do assunto que a simples opinião sobre o número, a 
distribuição e o parentesco de tais grupos humanos, unidos pela mesma língua 
ou por dialetos aparentados, nem antigamente nem hoje pode ser considerada 
definitiva ou admitida como uma verdade geral.37

                                                 
35 von MARTIUS, 1843, p. 15. 
36 COUTO DE MAGALHÃES, 1875, p. 41. 
37 von MARTIUS, 1843, p. 15. 
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Esse autor acreditava que esses critérios eram frágeis quando se 

pretendia, em termos mais objetivos, investigar a relação de dependência desses 

povos ou afirmar entre eles qualquer grau de parentesco. Afirmou ele:   

As denominações dos vários grupos índios não pertencem a uma e mesma 
língua, ora são as designações verdadeiras ou estropiadas que certas hordas 
adotaram, ora pertencem à língua tupi que é a mais espalhada no Brasil, ora são 
até portuguesas. Finalmente, podem ser nomes pelos quais uma tribo em 
contato com os descendentes europeus, designa uma outra tribo e estes nomes 
são então mal interpretados ou apelidos e alcunhas transformados.38

A divisão das tribos, na concepção de von Martius, não se fazia apenas 

pela diferença lingüística. As tribos mais numerosas se subdividiam por hordas ou 

famílias e se consideravam como comunidades estreitamente unidas. Muitas dessas 

divisões baseavam-se no caráter de parentesco outras, porém, adotavam outras 

relações sociais. 

Von Martius considerava, em relação à língua, que os descobridores do 

Brasil homogeneizavam os diferentes grupos e reduziam suas particularidades, 

produzindo distorções na compreensão das culturas indígenas. Segundo ele, desde 

os primeiros contatos mantidos entre índios e portugueses, estabeleceram-se 

impressões errôneas da natureza dos selvagens: 

Os portugueses não acostumados à crítica das investigações, não deslindaram 
os fios da história destes povos. Em vez disso espalharam idéias errôneas e que 
de modo nenhum correspondem à verdade em relação à vida, ao ser e às 
particularidades étnicas destes índios.39

Enquanto os colonizadores portugueses entendiam a língua como 

definidora dos grupos indígenas, von Martius considerou que a língua estabelecia e 

regulava a reciprocidade entre os diversos povos, tribos ou hordas. E assim 

afirmava: “Uma língua comum ou pelo menos próxima, irmanava esta gente, ao 

passo que línguas que nenhum parentesco apresentavam, eram inimigas 

permanentes, em eternas perseguições recíprocas”.40

Outro fator de distinção entre esses povos, conforme observou von 

Martius, eram os ornamentos e insígnias utilizados pelos grupos. Longe de ter um 

sentido único e exclusivo de adornar os corpos, essas marcas imprimiam 

                                                 
38 Ibidem, p. 15. 
39 Ibidem, p. 16. 



 117

significados de pertença a determinado grupo étnico. Segundo ele: “Estes distintivos 

nacionais, serviam ao mesmo tempo de sinais permanentes e ainda para se 

reconhecerem de longe como amigos ou inimigos”.41

Para além da questão da língua e dos ornamentos, esse autor registrou 

que, no contexto das relações intertribais, outros códigos de conduta e regulação 

social eram utilizados. É o caso da economia de troca baseada na permuta de 

objetos. von Martius chamou a atenção para a dimensão simbólica dessas trocas, 

pois raramente eram feitas por qualquer membro da comunidade, ao contrário, 

somente os chefes indígenas tinham o direito de permutar em nome de seu grupo.  

E’, verdade que muitos objetos passam de mão em mão até distâncias grandes, 
porém, estas relações de permuta de certos objetos fabricados por uma horda, 
nunca são negócios da comunidade. Só indivíduos determinados, especialmente 
os chefes, que a par da influência maior unem mais experiência, esperteza e 
atividade, sustentam tal comércio. (...) a tribo se congrega para comerciar sob a 
direção do chefe; assim os chefes dos Mundrucus e dos Maués42 vendem 
farinha de mandioca e salsaparilha, produzidas pela comunidade inteira, aos 
negociantes de Santarém e Óbidos.43

Von Martius destacou que entre os índios a principal autoridade eram os 

chefes, nomeados por eles como Caciques. Ele comparava esses Caciques a 

Um déspota poderoso que, sem restrição alguma, dispõe da vida e da 
propriedade de seus companheiros da tribo, que determina e dirige tudo que a 
ela diz respeito. (...) Parece-me que o chefe deve essa sua alta posição entre os 
seus companheiros, tanto à força e o valor da sua personalidade, como a 
escolha por parte da comunidade.44

Quanto às funções e vida pública dos Caciques, Martius observou  que:  

Os serviços dos chefes em tempo de paz são limitados a poucos serviços 
públicos. Ele ouve-as, aliás, raríssimas queixas de partes em briga, julga-as 
como bem lhe parece geralmente de acordo com o feiticeiro, e médico – Pajé – 
preside às conferencias da comunidade; regula as relações com as tribos 
vizinhas. (...) o dever do chefe é convocar reuniões para discutir os negócios 
públicos. Conforme ouvi durante a minha estada entre os Puris e Miranhas, os 
assuntos de tais conferências eram os seguintes: tempo e lugar das caçadas em 
comum; participações em expedições para colher salsaparilha ou capturar 
tartarugas; venda de redes de dormir; ferimento de companheiros e a 
necessidade de satisfação (...) o chefe expõe o assunto e deixa cada um falar a 

                                                                                                                                                         
40 Ibidem, p. 20. 
41 Ibidem, p. 20. 
42 Mundrucus e Maués eram tribos que, à época, habitavam o alto dos Rios Tapajós e Solimões. 
43 von MARTIUS, 1843, p. 22. 
44 Ibidem, p. 22. 
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seu turno, raras vezes interrompem o orador, e a conferência tem um caráter de 
calma e paciência e sangue-frio incompreensíveis ao europeu.45

Podemos afirmar que no contexto das relações sociais do grupo, as decisões eram 

fortemente marcadas pelas decisões coletivas, aludindo a uma forma embrionária de gestão 

comunitária. 

Von Martius observou também que nas tribos indígenas o governo dos 

Caciques era dividido com os Pajés. Porém, na concepção desse autor, a autoridade 

do Pajé era fundada na superstição, na crendice e na ignorância daqueles povos. Os 

Pajés caracterizavam o elo de ligação entre os índios e o mundo espiritual. Esses 

homens foram comparados por von Martius aos schamanos dos povos norte-

asiáticos. Dizia ele: 

Como aqueles, são estes, não só feiticeiros, fabricantes de fetiches, profetas, 
explicadores de sonhos, exorcistas, visionários e curandeiros, mas a sua ação 
tem também um caráter político, porquanto exercem influência sobre as 
determinações dos chefes e da comunidade nos negócios públicos e funcionam 
nisso uma autoridade superior a de todos outros.46

Por essa razão, von Martius considerava serem os Pajés supostamente 

mais “perigosos” que os próprios Chefes, uma vez que sua autoridade era legitimada 

por uma crença e uma “religiosidade” difícil de se desfazer. Assim afirmava:“Muitos 

destes Pajés têm entre as hordas vizinhas a fama de especial  santidade. O pajé 

benze amuletos para arredar a infelicidade da cabana; estes objetos são 

supersticiosamente guardados e adorados”.47

Von Martius, reconheceu nos Pajés além da influência “religiosa” que 

exerciam sobre os demais membros das tribos, o engendramento do tom político 

emanado por meio de seus discursos. Para ele, eram esses homens que davam os 

limites das zonas de caça ou decidiam sobre questões de terra e até mesmo sobre o 

direito dos índios de disporem de sua liberdade individual. Segundo von Martius, 

“atua este embusteiro enganando, diretamente por si ou em conivência com o chefe, 

alegando o mandado de um mundo de espíritos superiores, incompreensíveis, 

constituindo-se legislador, juiz e executor”.48

                                                 
45 Ibidem, p. 24. 
46 Ibidem, p. 32. 
47 Ibidem, p. 34. 
48 Ibidem, p. 34. 
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Von Martius destacou ainda as diversas formas de relacionamento entre 

as tribos indígenas. Notou a prescrição de um simbolismo mediador das relações de 

troca e de convivência nos contextos comunitários e mesmo intertribais. Comum a 

todas as etnias indígenas contatadas por Martius, a relação de troca direta entre os 

índios assumia um lugar central na produção das relações sociais, sendo por meio 

delas que as comunidades estabeleciam as regras arregimentadoras da conduta 

moral.  

A troca de objetos entre tribos diferentes servia para aproximá-las. Por 

meio de um objeto permutado, a tribo buscava demonstrar o respeito, a moral e a 

regra, princípios essenciais, reguladores do tipo de vida social a que se dedicavam. 

Ainda em relação à troca, von Martius narrou uma situação na qual ele próprio 

tentava negociar com um grupo de índios, Miranhas, a troca de ornato por 

ferramentas de ferro, objetos tão caros aos índios naquele período. Porém, ele se 

surpreendeu com a recusa de um dos chefes que, exibindo um grande colar feito de 

dentes de onça, não considerou a proposta de trocá-lo por machados de ferro, 

apesar de esses últimos serem de difícil aquisição pelos grupos. 

O colar de dentes de onça não tinha um valor utilitário quantificável. Como 

se tratava de um objeto resultante de uma caçada, possuía um valor estimativo, uma 

vez que aquele que o produziu obtinha o reconhecimento e o respeito de seus 

companheiros. O ornamento era representativo de sua coragem frente a sua tribo. 

Entretanto, para além da demonstração de bravura nas caçadas, o mesmo objeto 

podia ser utilizado em situações de penhora de bens, conforme observou von 

Martius. Nessa situação, esses objetos adquiriam um valor não-utilitário, mas um 

valor simbólico. O objeto era representativo da palavra do contratante dado como 

garantia e resgatado por ocasião de pagamento da suposta dívida.  

O que podemos inferir a partir das constatações de von Martius é que a 

troca de objetos entre os índios, longe de ser apenas uma permuta puramente 

comercial, tinha uma função de regulação no contexto das relações intertribais. 

Desse modo, contribuíam para estruturar uma espécie de lógica das relações entre 

os grupos dando as condições de visibilidade e de operatividade. E num sentido 

mais radical, tais trocas davam a condição de possibilidade da própria existência 

desses grupos. 
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Para finalizar, gostaríamos de citar uma passagem de Marshall Shallins 

(1987), para quem, “A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas 

diversas sociedades, de acordo com os esquemas de significação das coisas”.49 

Essa consideração feita pelo autor sobre a relação entre história e cultura nos dá a 

chave de abertura para afirmarmos que as práticas culturais de um determinado 

grupo social são um modo singularmente expresso de produzirem a sua existência 

como sociedades.  

No processo dessa construção, torna-se fundamental a problematização 

de seus diferentes componentes, com destaque aqui para os processos identitários 

étnicos. Retomando nossa questão inicial, observamos que a etnicidade, mais que o 

componente racial foi o problema central enfrentado pelas elites dirigentes no projeto 

de conformar os grupos indígenas ao ideário da civilização. Para os dirigentes da 

província mineira, os modos de vida dos indígenas se constituíram em uma 

permanente ameaça para os projetos de progresso e desenvolvimento. Nesse 

contexto histórico, ganhou relevo o discurso da escolarização como estratégia de 

civilização dos índios, como veremos no apêndice desse trabalho. 

 

 
 
 

                                                 
49 SHALLINS, 1987, p, 48. 
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Há aproximadamente três anos em 2000, tive a oportunidade de 

participar de um encontro na cidade de Contagem/MG, onde se reuniam as 

principais lideranças indígenas do Estado. Chamava a atenção de todos os 

presentes a maneira como os grupos se apresentavam. Harmoniosamente, 

combinavam as cores das penas dos cocares ao uso de nossas roupas de 

brancos e uma linguagem tipicamente do interior das Minas Gerais. Apesar do 

hibridismo das formas sob as quais se apresentavam, havia uma singularidade 

perceptível que demarcava as fronteiras entre os grupos. Não obstante, as 

lideranças falavam a partir de um coletivo “nós índios”. 

Tal questão remeteu-me de imediato ao trabalho de pesquisa que vinha 

realizando. Perguntava-me que relações poderiam ser estabelecidas entre os 

índios ali presentes e aqueles do passado  “presentes” nos documentos, queles 

com os quais busquei dialogar por longos anos, nas minhas investidas nos 

arquivos públicos. Considero um risco associar passado e presente de forma 

diretiva, particularmente, se o fazemos em relação às culturas e grupos humanos. 

Isso pela possibilidade de negarmos a transformação cultural como uma 

experiência comum a todos os grupos e podermos percebê-la somente como 

perda para alguns grupos. Decisivamente, é preciso reconhecer que a história que 

os homens e mulheres constroem sobre si mesmos é mesclada e abrigam em seu 

interior a tradição e o novo. 

Particularmente, no contexto dessa pesquisa que interrogava sobre as 

possibilidades de pensarmos outros lugares para os povos indígenas em nossa 

História, a presença daquelas lideranças, naquele momento, reivindicando direitos 

históricos era a fonte documental maior que atestava um longo passado de lutas e 

resistências que lhes teriam marcado a história. Era necessário perceber que além 

da história da dominação e da assimilação utilmente contada por historiadores e 

antropólogos, ainda era preciso explorar uma outra faceta: aquela que refletia o 

contexto de resistência a esses processos e que permitia a presença dos índios 

hoje. 
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Sem pretender esgotar o assunto, ao contrário, essa pesquisa buscou 

chamar a atenção para a possibilidade que temos de re-contarmos a historia dos 

povos indígenas, não os tornando vítimas inexoráveis da história, mas como 

sujeitos sociais que puderam produzir suas formas de apropriação daquilo que 

lhes foi dado, imposto ou conquistado em um dado momento histórico sem que, 

com isso, deixassem suas condições de povos indígenas. 

A etnicidade que fundamentava a crença dos sujeitos de pertencer a 

determinado grupo é o fermento das representações. Os homens que 

pretenderam civilizar os índios no século XIX, não puderam mais que produzir 

uma outra condição de etnicidade. E no caso da educação, que fora chamada a 

operar o pretenso da civilização, da homogeneização dos sujeitos, se deparou 

com as diferentes formas de representação. 

Quando reflito sobre a escola para índios no Itambacuri localizada tão 

distante no espaço-tempo e que vejo ter existido ali professores e professoras 

indígenas, não posso negar que algo se construía diferentemente naquele 

contexto. Ao contrário das escolas indígenas de hoje que já “nascem” legalmente 

diferenciadas, que supõem uma diferença preexistente entre os índios e nós, as 

escolas para índios do século XIX “nascia” legalmente igual, porém a diferença ia 

sendo manifestada pela presença dos sujeitos que ali estavam.   

Nossa investigação, ainda que incipiente, indica a presença de 

particularidades que demarcaram a escola para índios do Itambacuri. Nesse 

sentido indicamos uma pauta para futuras investigações.  
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