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RESUMO  

O propósito de nossa investigação foi analisar a criação da Colônia Militar do Jataí e 

dos Aldeamentos Indígenas no vale do rio Tibagi, no norte da Província do Paraná. A 

referida região, até então pouco conhecida e habitada por grupos indígenas, sofreria, a 

partir de 1855, um processo de expansão das suas fronteiras de povoamento. Nosso 

recorte temporal abarca o período de 1845 a 1897, com o intuito de abranger o período 

que compreende desde as primeiras viagens de exploração realizadas pelo 

empreendedor João da Silva Machado na região, até o momento de emancipação da 

Colônia Militar do Jataí (1897). A criação de colônias militares fez parte de uma 

política imperial, oficializada no ano de 1850, e visava  estabelecer a ordem e o controle 

sobre a população considerada perigosa: índios, escravos fugidos e criminosos. Naquele 

momento também era iminente a preocupação em consolidar as fronteiras do território 

nacional e constituir um país soberano. Nesse sentido, foram estabelecidas mais de vinte 

desses empreendimentos em regiões limítrofes com outros países ou, ainda, no centro 

das matas, para proteger vias de comunicação fluviais e terrestres. Somente na Província 

do Paraná foram instaladas três colônias militares, sendo a de Jataí a primeira. Logo, 

nossa investigação diz respeito não apenas à história regional, mas, sobretudo, trata de 

um momento de transformações políticas e econômicas no conjunto do Império do 

Brasil, que pretendeu viabilizar a consolidação do Estado.  

PALAVRAS CHAVE: Colônia militar; Estado; Aldeamentos, Paraná, Homens Livres.  

 

ABSTRACT 

The purpose of our research is to analyze the creation of the Military Colony of Jataí   

and of the Indigenous Villages in the valley of the Tibagi River, in the north of the 

province of Parana, in the nineteenth century. That region was little known until then 

and inhabited by indigenous groups, and has suffered, after 1855, a process of 

expansion their boundaries with the start of the settlement on the area. Our timeframe 

cover the period from 1845 to 1897, in order to include since the first voyages of 

exploration undertaken by the entrepreneur João da Silva Machado to the region, until 

the moment of emancipation of the MC of Jataí. The creation of military colonies was 

part of an Imperial policy, made official in 1850, and aimed to establish order and 

control over the population considered dangerous: indians, runaway slaves and 

criminals. At that time, was also imminent the concern to consolidate the boundaries of 

national territory for constitute a sovereign country. In that sense, more than twenty of 

these enterprises (Military Colonies) have been established near borders with other 

countries or in the middle of the woods, in order to protect the communications through 

rivers and land. Only in the province of Parana were installed three military colonies 

(The MC of Jataí has been the first). Therefore, our research does not address only to 

regional history, but, above all, rescues a time of political and economic transformations 

in the Empire of Brazil, which were intended to enable the consolidation of the national 

State.  

KEYWORDS: Military Colony; State; Indian Villages; Paraná; free men.  
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INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa começou investigando a fundação da Colônia Militar do Jataí e o 

seu desenvolvimento no vale do rio Tibagi. A ocupação daquele vale, em meados do 

século XIX, relacionava-se à abertura de uma nova via de comunicação fluvial para a 

província do Mato Grosso. O projeto empreendido pelo político e negociante João da 

Silva Machado, no entanto, não se restringiu à fundação da colônia militar, em 1855, e 

abrangeu também a criação de três aldeamentos indígenas em seu entorno: São Pedro de 

Alcântara, Nossa Senhora do Loreto do Pirapó e São Jerônimo. Esse conjunto constituiu 

um sistema de colonização no vale do rio Tibagi
1
, pois deveriam ser interdependentes e 

prestar auxílios mútuos. Esta relação foi oficializada por meio do Regulamento das 

Colônias Indígenas do Anno de 1857 - Províncias do Paraná e Mato Grosso.  

Assim, entendemos que seria necessário ampliar o olhar e buscarmos 

compreender o sistema de colonização no vale do Tibagi. Esse movimento colonizador 

era parte da política imperial do Segundo Reinado e envolveu agentes diversos, a 

população livre e pobre que se direcionou para esta nova fronteira de povoamento, bem 

como os indígenas que habitavam a região.  

Partindo do estudo da criação da Colônia Militar do Jataí, no norte da província 

do Paraná, buscamos compreender quais os projetos políticos mais amplos que 

orientaram a fundação e justificaram a manutenção desse núcleo por mais de quarenta 

anos. Ao mesmo tempo, procuramos visualizar de que maneira isso se inscreve no 

processo de consolidação do Estado brasileiro. Logo, apesar de nosso trabalho oferecer 

uma contribuição para a história regional, a visão sobre a conjuntura em que nosso 

objeto se inseriu sempre nos orientou.  

 A escolha do tema também foi motivada pelo conhecimento ainda escasso sobre 

a colonização militar no Império, bem como sobre o primeiro período de expansão da 

ocupação do norte paranaense. A maior parte dos estudos sobre a região trata do seu 

povoamento a partir da década de 1930, com a criação da Companhia de Terras do 

Norte do Paraná, existindo referências superficiais a respeito da Colônia Militar que deu 

origem à atual cidade de Jataizinho.  

                                                           
1
 Marta Amoroso, em seu trabalho a respeito do Aldeamento de São Pedro de Alcântara, apresentava a 

perspectiva de que havia se formado um sistema de aldeamentos, pautado na questão do povoamento no 

que diz respeito a  região do Tibagi. Cf. AMOROSO, Marta. Catequese e Evasão. Etnografia do 

Aldeamento Indígena de São Pedro de Alcântara ( 1855-1895),USP 1998.(Tese de Doutoramento).p.50 
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Algumas questões nortearam o rumo desta pesquisa: quais as motivações 

públicas e particulares que levaram à criação da Colônia Militar do Jataí e dos 

aldeamentos nas proximidades? Como a população engajada para estes núcleos se 

apropriou desse espaço? De que maneiras os indígenas reagiram a essa ocupação e à 

política indigenista empregada? Como atuaram os homens destacados para a 

administração desses núcleos? E, por fim, quais foram os fatores determinantes para a 

manutenção da colônia e dos aldeamentos por vários anos, mesmo diante das críticas e 

dificuldades que surgiram?  

Assim, ao investigar o processo de instalação e desenvolvimento desta colônia 

militar, bem como dos aldeamentos indígenas, procuramos, ao mesmo tempo: a) 

reconstituir sua história; b) documentar como viveram os homens e mulheres naquela 

nova configuração desenhada pelo Estado brasileiro; c) refletir sobre as articulações 

políticas mais amplas colocadas pela colonização militar no contexto de consolidação 

desse Estado.  

Tratar da colonização militar no Império diz respeito a um tema essencial para 

pensar o processo de consolidação de um Estado: a conformação de um território, um 

espaço de exercício da soberania, com limites geográficos definidos e no qual atua o 

aparato administrativo estatal.  

A definição das fronteiras no Brasil, contudo, só poderia se efetivar com o 

reconhecimento e a ocupação do espaço territorial. A necessidade de instalação das 

colônias militares nos anos 1850 se insere neste contexto, pois desempenhava o 

importante papel simbólico de manter uma aparência de ordem, de controle e de 

presença do Estado mesmo nas áreas mais remotas. Assim, também seria fortalecida a 

ideia de unidade e de integração, bem como rechaçadas as intenções de absorção por 

países vizinhos. Esses núcleos de colonização militar, situados nos centros das matas e 

nas fronteiras, deveriam possibilitar ainda novas ocupações, contribuindo para o 

reconhecimento do Estado como soberano. Destarte, é necessário deslindar esse 

momento político e os debates que envolveram a implementação da colonização militar. 

 

A “expansão para dentro”: momentos, etapas, medidas e o sistema de colonização 

militar.  

Conflitos políticos e sociais marcaram a história do Brasil durante o Império. 

Nas décadas de 1830 e 1840, por exemplo, opuseram-se liberais e restauradores, 

moderados e exaltados, e foram registradas diversas convulsões. A historiografia tem 
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ressaltado os embates no plano político acerca dos projetos de governo a serem 

implementados, do grau de autonomia das províncias e da centralização do poder.  

Destacaram-se ainda, no período mencionado, as revoltas e insurreições. Elas 

conturbaram quase todo o território nacional e serviram de argumento para as críticas 

conservadoras ao modelo liberal de descentralização das decisões políticas, que 

supostamente teria levado à desordem.
2
 Nesse período, ocorreram: a Guerra dos 

Cabanos, em Pernambuco e Alagoas (1832 a 1835); a Cabanagem, no Pará (1835 a 

1840); a Revolta dos Malês, na Bahia (1835); a Revolução Farroupilha, no Rio Grande 

do Sul (1835 a 1845); a Balaiada, no Maranhão (1838 a 1841); a Sabinada, na Bahia 

(1837 a 1838); a Guerra de Jacuípe, na fronteira entre Alagoas e Pernambuco (1845 e 

1847); e a Praieira, em Pernambuco (1848 a 1850).  

Já na década de 1850, registraram-se insurreições como a Guerra dos 

Marimbondos, (1852), que envolveu cinco províncias do Império, e a revolta da Carne 

sem Osso, Farinha sem Caroço (1858), em Salvador (BA). Os conflitos atingiram o 

campo e as cidades, e foi nas áreas rurais que as revoltas revelaram os perigos mais 

graves para a ordem pública.
3
 A Guerra dos Cabanos, por exemplo, foi sustentada por 

três anos de guerrilha nas matas. Do mesmo modo, a Balaiada mobilizou 11 mil homens 

no Maranhão e revelou a incapacidade do Estado para controlar a população e para 

mediar as divergências existentes entre grupos dominantes. 

Nos últimos dez anos, historiadores buscaram inverter o sentido da análise sobre 

essas conflagrações e, ao invés de pensar a regência como período caótico, consideram-

na um verdadeiro “laboratório da nação”.
4
 A partir da abdicação de D. Pedro I, em 

                                                           
2
 Essa narrativa vem do século XIX, sobretudo nas obras de historiadores e políticos conservadores do 

segundo Reinado, como Justiniano J. da Rocha, Visconde do Uruguai e Joaquim Nabuco. Porém, teve 

vida longa, aparecendo de forma reiterada na historiografia clássica que estuda o período, a qual percebe 

os eventos como reflexo de um caos social resultado do liberalismo e da descentralização. 
3
 CARVALHO, José M. A construção da Ordem, a elite política Imperial. Teatro das sombras: a política 

imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p.252  
4
 Essa é uma expressão apresentada no trabalho de MOREL, Marco. O período das Regências (1831-

1840), Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2003, p.24. Desenvolve essa ideia também em As transformações 

dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840), São 

Paulo, Hucitec, 2005. Estudos mais recentes indicam que a instabilidade política e social em todo o 

Império adivinha de uma politização do povo. As manifestações públicas coletivas eram formas legítimas 

de ação política daqueles que não tinham espaço nos canais institucionais para suas demandas, o que 

Marcello Basile chama de prática informal da cidadania. Cf. BASILE, Marcello. O laboratório da Nação, 

a era Regencial (1831-1840) In: GRIMBERG, Keila (org.). O Brasil imperial vol.II-1831-1870. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2009; BASILE, Marcello Otávio Néri de Campos. O Império em 

construção: projetos de Brasil e ação política na Corte regencial.( Tese de doutoramento).Rio de 

Janeiro: UFRJ/IFCS, 2004.  
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1831, um dos principais temas do debate político girava em torno de federalistas e 

centralizadores. Para os simpatizantes do primeiro grupo o Estado deveria atender 

prioritariamente aos interesses das “elites provinciais”, assegurando a sua hegemonia; já 

para os do segundo, o Estado deveria ser forte e centralizado, com o monopólio das 

decisões políticas em um governo central representado pelo monarca. A partir destes 

modelos de governo surgem os mais diversos projetos para realizar a consolidação do 

Estado no Brasil. Para a historiadora Adriana Barreto de Souza, esse contexto 

explicitava o fato de não haver um consenso entre as camadas dominantes sobre a forma 

de organização das instituições políticas do país.
5
 O projeto centralizador foi percebido 

como hegemônico pela historiografia consagrada
6
, embora um debate atual indique não 

ter havido, de fato, uma centralização no processo de aparelhamento e definições das 

bases políticas do Estado.
7
  

Contudo, este contexto demonstra como, apesar dos vários pontos de 

divergência que dividiam liberais e conservadores, havia interesses em comum entre 

eles. Nenhum dos grupos abria mão da necessidade da construção da ordem para 

preservar a unidade territorial e sustentar as distinções sociais que separavam os mundos 

do governo, do trabalho e da desordem.
8
 Para Carvalho, a elite produzida pelo Estado 

                                                           
5
 SOUZA, Adriana B. O exército na Consolidação do Império. Um estudo histórico sobre a política 

militar conservadora. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999.p.32 
6
 Esta corrente é representada, entre outros trabalhos, pelo de Ilmar de Mattos em O tempo Saquarema. 

Para Mattos, o chamado gabinete Saquarema, representante dos conservadores, na direção do governo 

restaurou a ordem e promoveu a estruturação do Estado brasileiro, com medidas centralizadoras e 

projetos modernizantes, que viabilizaram o surgimento de uma classe senhorial. Esta seria hegemônica no 

âmbito das decisões políticas, sendo priorizada a continuidade do sistema escravista e a manutenção da 

ordem, visando manter a hierarquia social excludente. José Murilo de Carvalho também defende que 

ocorre uma centralização e o surgimento de uma classe senhorial no seio do governo imperial. No 

entanto, este aponta que a homogeneidade ideológica da elite política, gerada por educação e treinamento 

comum, foi o que determinou o sistema monárquico constitucional, a unidade e a centralização, 

elementos que marcaram o sistema político imperial. Havia, então, acima dos projetos políticos, 

centralizador e federalista uma solidariedade entre os grupos no que tange a defesa da unidade, resultado 

da transposição de preceitos herdados da tradição portuguesa absolutista patrimonial. MATTOS, Ilmar R. 

de. O Tempo Saquarema. 5ªedição, São Paulo: Editora Hucitec, 2004.CARVALHO, José M. A 

construção da Ordem, a elite política Imperial. Teatro das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2010. p.252  
7
 Em contraposição à ideia de centralização conservadora, Miriam Dolhnikoff, em O Pacto Imperial - 

Origens do Federalismo no Brasil, indica que a descentralização e a divisão de competências entre centro 

e províncias compuseram a fórmula que viabilizou a consolidação do Império, pois a corte não possuía 

meios econômicos e/ou estrutura militar e burocrática para controlar todas as localidades. O trabalho da 

autora tem grande relevância no que tange a percepção de complicadores inseridos na ideia de uma 

centralização. Cf. DOLHNIKOFF, Miriam. O Pacto Imperial - Origens do Federalismo no Brasil. São 

Paulo: Globo, 2005. 
8
 MATTOS, Ilmar R. O tempo Saquarema...Op. Cit. 
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foi eficiente em realizar esta tarefa a partir do regresso conservador de 1837, que 

esboçou um sistema de dominação mais sólido, devolvendo ao governo central poderes 

que havia perdido com o Código do Processo Criminal de 1832 e com o Ato Adicional 

de 1834. Com a maioridade de D. Pedro II e a ascensão de novo Ministério em 1841, o 

contexto de descontentamentos locais nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, 

eclode ainda a Revolta Liberal em 1842.
9
  

As revoltas provinciais ocorridas a partir de 1830, teriam feito retornar o “perigo 

da fragmentação” e descortinado as fragilidades do Estado (como, por exemplo, a 

desarticulação do Exército) para controla-as e/ou combatê-las. É neste contexto que se 

reorganizaram os debates na Câmara dos Deputados a respeito da fixação de forças de 

terra.
10

 Para Wilma Peres Costa, as limitações do Estado brasileiro para exercer o 

monopólio da violência têm suas causas atreladas ao sistema econômico exportador de 

base escravista. Para viabilizá-lo, a escravidão foi reiterada, mantendo o exercício da 

violência na esfera privada. Além disso, a grande propriedade territorial – e a 

continuidade do apossamento impediam a demarcação das terras públicas, fonte de 

renda e poder Reais. Desse modo, a escravidão produziu impulsos contraditórios em 

relação às necessidades para a construção do Estado, pois resistiu à constituição do 

monopólio da violência.
11

 

De acordo com Fábio Mendes, existiam dificuldades em obter recursos para o 

aparelhamento militar em razão de uma série de indisponibilidades de natureza moral e 

material. Estas dificuldades passavam pela rede administrativa baseada nas liturgias dos 

notáveis locais, pela desconfiança entre Estado e agentes administrativos, e pela 

resistência dos interessados que barravam a estruturação do recrutamento.
12

  

                                                           
9
 Este movimento foi entendido pela historiografia como uma reação Às Leis de 23 de novembro e 3 de 

dezembro de 1841, que, respectivamente, alterava as condições do Conselho de Estado e Reformava o 

Código do Processo Criminal, pensada como um movimento da elite liberal. Eric Hörner, contudo discute 

o papel do contingente popular e suas demandas para que o movimento chegasse ao campo de batalha. 

Ver: HÖRNER, Eric. Cidadania e insatisfação armada: a “Revolução Liberal” de 1842 em São Paulo e 

Minas Gerais. In: DANTAS, Monica D. (Org). Revolta, Motins e Revoluções. Homens livres pobres e 

libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011. 
10

 SOUZA, Adriana B. O exército na Consolidação do Império. Um estudo histórico sobre a política 

militar conservadora. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999. p.32  
11

COSTA, Wilma. A economia mercantil Escravista Nacional e o Processo de Construção do Estado no 

Brasil (1808-1850). In: SZMRECSÁNYI, Tamás & LAPA, José R. História econômica da independência 

e do Império. São Paulo: Hucitec, 1996.p.154 
12

 MENDES, Fabio Faria. Recrutamento Militar e construção do estado no Brasil Imperial. Belo 

Horizonte: Argvmentvm,2010,p.11.  
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A década de 1850, período de criação da maior parte das colônias militares no 

território, ficou conhecida pelo retorno conservador ao poder e pela articulação em 

torno de um projeto político que teria proporcionado a modernização do país e a 

consolidação do Estado brasileiro. Esse pensamento historiográfico atribui a este 

panorama político maior coesão em relação ao período regencial, marcado por diversos 

conflitos políticos e sociais. Buscamos refletir, no entanto, sobre esse momento, 

sinalizando os embates e divergências ideológicas que não desapareceram. Apesar de o 

período a partir de 1853 ter sido cristalizado na historiografia como sendo de 

‘Conciliação’
13

, com o arrefecimento dos conflitos entre liberais e conservadores, essa 

época não ficou incólume das tensões políticas e revoltas. O grau de convulsão social 

certamente era menor, mas isso decorria também do advento de métodos mais 

articulados de prevenção e policiamento. Mas, como afirmado anteriormente, isso não 

significou a ausência de conflitos, tensões e, principalmente, divergências em torno de 

projetos políticos. Em 1852, por exemplo, um embate entre partidos durante as eleições 

na Vila de São José dos Pinhais, na quinta comarca de São Paulo (justamente a futura 

província do Paraná), resultou em várias mortes, principalmente de liberais. Esse é 

apenas um dos indicativos de que, mesmo a partir de 1850, os conservadores também 

suaram para controlar e manter a paz durante as eleições.  

Em 6 de setembro de 1853, o Ministério do Império chefiado por Honório 

Hermeto Carneiro Leão subiu ao poder, e suas diretrizes buscavam estabelecer meios 

conciliatórios e minorar as tensões entre os partidos políticos.
14

 Carneiro Leão 

preocupava-se com medidas que possibilitassem a segurança individual e a manutenção 

da ordem estabelecida, e percebia a definição das fronteiras como essencial para a 

soberania e o fortalecimento do Estado. Segundo Adriana de Souza, com o ‘Gabinete da 

Conciliação’ teria havido um direcionamento dos mecanismos de poder para o campo 

                                                           
13

 Joaquim Nabuco em “Um Estadista do Império” dedicou oito capítulos do livro ao gabinete da 

Conciliação. Neles destacou as reformas mais importantes implantadas durante os anos do gabinete, 

considerado como de apogeu do Império: “a atividade do Ministério Paraná exerceu-se em quase todos os 

ramos da administração, sendo grande a lista das suas fundações e reformas”. Capistrano de Abreu 

resume os anos de 1850 como uma década sobretudo próspera, na qual “a conciliação implicava 

abrandamento de paixões, renuncia a meios violentos”. NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. 

[1ªed.] 2 vl. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.p. 345.; ABREU, Capistrano de. Ensaios e Estudos: críticas e 

história. 3ª série. Rio de Janeiro: Livraria Briguet, 1938. 1ª edição,p.120.  
14

 ESTEFANES, Bruno Fabris. Conciliar o Império. Honório Hermeto Carneiro Leão, os partidos e a 

política de Conciliação no Brasil monárquico (1842-1856) (Dissertação de Mestrado), São Paulo: USP, 

2010. p.161 
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disciplinar, com a ideia de que se deveria colocar toda a sociedade em observação. 
15

 

“Dessa forma, Carneiro Leão, em 1850, deu aval à criação da província do Paraná, até 

então quinta comarca de São Paulo, e, ainda, apoiou a criação de colônias militares por 

todo território a partir de 1851, motivado, entre outras coisas, pelo contexto fronteiriço 

da região Platina e pelos possíveis problemas com a Argentina. Assim, foram 

determinantes para a criação da província do Paraná, em 1853, além de fatores políticos 

e econômicos, questões estratégicas do Estado voltadas para a unidade do Império e a 

preservação dos domínios territoriais. Os acontecimentos ocorridos anteriormente ao 

Sul, como a Revolução Farroupilha (1835-1845), colocava a Comarca em posição 

estratégica, pois os tropeiros mantinham relações naquela província e sua adesão a 

movimentos contestadores colocavam em risco a unidade e o poder do governo central.  

Definidas as bases do governo, o controle da população, a manutenção da ordem 

e a defesa da segurança nacional tornavam-se condições necessárias para o exercício da 

governabilidade e o desenvolvimento do Estado. O Estado seria uma forma moderna de 

agrupamento político, resultado da complexidade das atividades sociais; se caracteriza 

pelo fato de deter o monopólio da violência e do constrangimento legitimo sobre um 

território.
16

 Tratava-se de dominar, de fato, o território. De fazer o Estado presente nos 

diversos rincões da nação.  

Pensamos que a criação das colônias militares se inseriu nesse processo, unindo 

o interesse da abertura de novos espaços para a circulação de mercadorias com a 

proteção contra os ataques de indígenas. Esse é o pano de fundo em que surge o nosso 

objeto de estudo. As colônias militares são um dos diversos mecanismos utilizados pelo 

governo com vistas às ocupação e dominação territorial, e deviam atender a dois pontos 

centrais para formação deste Estado: a consolidação da territorialidade frente a outros 

Estados e a elementos de caráter centrífugos, como as revoltas provinciais, e a conquista 

do monopólio da coerção legítima.  

Portanto, o mandato do Ministério chefiado por Honório Hermeto Carneiro Leão 

é percebido como período de negociação, no qual as lutas partidárias se arrefecem, 

dando lugar a uma política centralizadora que significou, para alguns, a extinção das 

paixões políticas. Ilmar de Mattos é defensor dessa perspectiva: considera que os 

liberais aderem ao projeto centralizador, pois apesar de engajados na defesa da 

                                                           
15

 SOUZA, Adriana B. O exército na Consolidação do Império Op. Cit. 
16

 Cf. WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da Sociologia compreensiva. Vl 2, tradução 

Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo: Imprensa Oficial, 1999.pp.525 ss 
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autonomia provincial, eles estavam ligados à Monarquia e à Ordem. O autor, contudo, 

ignora a permanência de severas divergências e tensões entre os partidos, assim como 

desconsidera a força da política provincial. Não havia condições, por parte do governo, 

de exercer autoridade direta sem que houvesse delegação de poderes a próceres locais, 

em razão da precariedade da administração central. A imposição da autoridade real, 

contudo, dependia da capacidade de promover expectativas de ordem e, assim, obter a 

obediência dos súditos e o respeito dos outros países. Para consolidar o Estado era 

preciso, portanto, organizar a coleta de impostos, recrutar soldados e fazer valer 

monopólios, sujeitar a população a registros e vigilância, e controlar os mercados de 

abastecimento e trabalho.
17

 Foi para viabilizar tais premissas em uma nação 

caracterizada, entre outras coisas, por um imenso território despovoado, por uma 

burocracia em formação e pela falta de um exército consolidado, que o governo lançou 

mão das colônias militares. 

A criação de colônias militares em diversos pontos do território foi resultado 

desse contexto, em que o Estado se percebia limitado militarmente e, por isso, com 

dificuldades para manter a segurança pública no vasto território da nação. No processo 

de pacificação da província de Pernambuco, a criação de colônias militares no centro 

das matas serviria para combater a fuga de líderes de apelo popular e, assim,, ajudaria a 

“consolidar a ordem e a paz”.
18

A ideia de controle social norteava a criação deste tipo 

de colônia em dois movimentos: a) estabelecimento de vigilância de matas e vias de 

comunicação para onde fugiam bandidos, escravos fugidos, rebeldes e índios que 

colocavam em perigo a segurança individual e das propriedades e; b) absorção, como 

colonos, de uma camada da população percebida como indolente e ociosa (nacionais 

livres e pobres, e, prioritariamente, soldados inaptos para o serviço militar que já 

tivessem cumprido o tempo do engajamento). 

Em 1844, José Joaquim Machado de Oliveira, brigadeiro reformado e sócio do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), encaminhou à referida entidade o 

Plano para uma colônia militar no Brasil
19

, preparado a pedido do governo imperial. 

No documento, é assinalado o caráter corretivo desses núcleos militares, que 

                                                           
17

 MENDES, Fabio F. Recrutamento Militar... Op. Cit.p.13 
18

 OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. “Respostas do Estado à revolta contra lei do Registro Civil ou a 

lei do cativeiro, 1851-1852”. In: OLIVEIRA, Cecília S. ; BITTENCOURT, Vera; COSTA, Wilma P 

(org.) Soberania e Conflito configurações do Estado Nacional no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Hucitec:Fapesp,2010. p.367-368 
19

 OLIVEIRA, José Joaquim Machado de. "Plano para uma colônia militar no Brasil, Revista do IHGB. 

v7 n26,p 239-256. Rio de janeiro, 1845 
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precisariam lidar com “defeitos” hereditários dessa classe de homens: a indolência e a 

“sua repugnância ao trabalho braçal efetivo”.
20

 A proposta para a criação de colônias 

militares foi bem recebida e foram consultados diversos modelos para esse tipo de 

empreendimento, como os que haviam sido aplicados em Roma, na Inglaterra, na 

Austrália, na França e na Rússia. Em 1846, o presidente de Alagoas solicitou ao 

governo central a criação de uma colônia militar no limite com Pernambuco.
21

 

O projeto para instalação desses núcleos em todo território foi aprovado por lei 

em 1850, após sugestão de Honório Hermeto Carneiro Leão.
22

 Para ele, ao tratar da 

província que acabava de deixar, seria “muito conveniente que no centro das matas se 

estabelecesse uma ou mais colônias militares que fossem regidas com quanto o estado 

de barbaridade o exigisse [...]”.
23

 Em 1852 já havia colônias militares instaladas no 

Pará, em Pernambuco e em Alagoas. Estas protegeriam as vias de comunicações e 

estabeleceriam pontos avançados de segurança e povoamento em áreas de fronteira, 

ocupando e consolidando o domínio sobre imensas porções do território. Com amplo 

aceite da elite política
24

, a criação das colônias militares teve prosseguimento e, em 

1858, já eram 16 espalhadas pelo território brasileiro. 

A preocupação em ocupar o território com o apoio militar não era recente. Ela já 

aparecia na política pombalina, na segunda metade do século XVIII, com a expansão 

dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul, que estimulou a 

militarização das fronteiras nas áreas de disputa, pois “a demarcação do território exigiu 

povoações feitas de gente e não de muros”.
25

 O Diretório dos Índios, criado em 1757, 

consolidaria a política ilustrada de aldeamentos no entorno das fortificações, que seria 

                                                           
20

 Ibidem,p.242 
21

 WOOD, David Lyle. Abortive panacea: Brazilian military settlements, 1850 to 1913. Salt Lake City: 

University of Utah, Tese de doutoramento, Ph.D, 1972. p.2 
22

 OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. “Respostas do Estado à revolta contra lei do Registro Civil ou a 

lei do cativeiro, 1851-1852”. In: OLIVEIRA, Cecília S. ; BITTENCOURT, Vera; COSTA, Wilma P 

(org). Soberania e Conflito configurações do Estado Nacional no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Hucitec:Fapesp,2010. p.367-368 
23

 ANRJ, IJ824, 18/05/1850, carta reservada de Honório H. Carneiro Leão para Ildefonso de Souza 
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Civil ou a lei do cativeiro, 1851-1852”...Op. Cit.  
24OLIVEIRA, No centro das matas: as colônias militares e os embates dos anos 1850. In: Tânia Maria 

Bessone; Lucia Maria Bastos P. Neves; Lucia Maria P. Guimarães. (Org.). Elites, fronteiras e cultura do 

Império do Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: Contra Capa, 2013, v. 1, p. 111-137. 
25

 CARVALHO, Francismar A. Lopes de. Lealdades negociadas: povos indígenas e a expansão dos 
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mantida no Império. Esses, mais do que pontos de resistência, tornaram-se dispositivos 

simbólicos que afirmavam a presença da Monarquia. 
26

 

Neste sentido, consideramos a perspectiva de Ilmar Mattos, em Construtores e 

Herdeiros. De acordo com ele, o governo passou a concentrar-se na ideia de uma 

expansão para dentro em consequência dos embates políticos após o fim do tráfico de 

escravos e da perda das possibilidades de expansão do Império para fora (Cisplatina e 

Guerra do Prata).
27

 Esse seria o vetor de forças do Estado Imperial na segunda metade 

do século XIX, ou seja, dominar de fato o território, fazer o Estado presente nos 

diversos rincões, afastando os perigos externo e interno. Vemos o alinhamento de uma 

política que se volta para a conquista e civilização dos sertões. O Ministro do Império, 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, em 1854, reafirmava a importância da colonização 

militar, sobre a qual  

 

Continua o governo a prestar atenção a estes estabelecimentos que tão 

necessários considera em alguns pontos do território, já como meio de manter 

a segurança individual e a polícia em nossas matas, já como transição e 

preparativo indispensável para povoação dos lugares, para onde sem auxilio e 

proteção, que podem prestar as colônias militares tão cedo não afluiria a 

população. 
28

 

 

A preocupação em povoar “os nossos imensos territórios desconhecidos” 

colocava em pauta outras questões urgentes, que estavam intrinsecamente relacionadas 

a esse povoamento: como se lidaria com a população indígena dispersa pelo território e 

com a situação jurídica da terra? Em 1845, a aprovação do Regulamento das Missões de 

catequese e civilização indígena explicitava a urgência de definir resoluções para a 

presença dos povos autóctones por todo o Brasil, percebida como empecilho ao 

povoamento desejado e, por conseguinte, ao progresso. Esta medida buscou estabelecer 

uma legislação geral a respeito do tratamento a ser dispensado aos nativos, bem como 

medidas e estratégias para conter, transferir e integrar o gentio, de modo que este óbice 

fosse superado.  

O Regulamento das Missões de 1845 considerava essas prerrogativas e 

estabelecia um lugar para o índio ou o seu “não lugar”
29

, já que previa uma política 

                                                           
26

 Ibidem. 
27
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 MINISTÉRIO DO IMPÉRIO. Relatório do Ministro Luiz Pedreira do Couto Ferraz,1854. 
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assimilacionista, a ser efetivada por meio da catequese, e civilizacional, que se faria por 

meio de aldeamentos. Nesses núcleos, a presença de nacionais e o estímulo ao trabalho 

seriam mecanismos para permitir o povoamento de imensas áreas, fixando os índios 

adaptados à região e, ainda, atraindo colonos a ela.  

Com o estabelecimento de um marco legal para o tratamento da população 

indígena, logo foi definida também a situação jurídica (propriedade) da terra. A Lei nº 

601, de 18 de setembro de 1850, regulamentada em 1854 e conhecida como Lei de 

Terras, foi a primeira iniciativa do governo no sentido de organizar as práticas relativas 

a apropriação da terra. Até então, posseiros e sesmeiros se apropriavam indistintamente 

de terras e, mesmo após a proibição da doação de sesmarias, decretada em 1822, a posse 

continuou a ser a forma comum de ter acesso às glebas. A lei de 1850 não apenas 

regulamentava a possibilidade de obtê-las por intermédio de compra e venda, mas 

também proibiu justamente o apossamento ilegítimo. A medida estava em linha com a 

perspectiva governamental de que o uso do território deveria ser integrado às demandas 

da economia nacional e, portanto, ser melhor explorado no que diz respeito ao seu 

potencial.  

Aprovada no mesmo ano em que o tráfico de escravos foi proibido, a Lei de 

Terras foi comumente analisada pela historiografia como resultado das preocupações 

com a substituição da mão de obra escrava. Contudo, para Lígia Osório Silva a lei de 

1850 esteve ainda intimamente ligada ao processo de consolidação do Estado Nacional, 

na medida em que procurou ordenar uma situação de grande confusão em relação ao 

título de propriedade. 
30

 Esse movimento de reavaliação das políticas de terras ocorreu 

em países atingidos pelos processos de expansão dos mercados e desenvolvimento do 

capitalismo no século XIX: com a ampliação das áreas cultivadas para fins comerciais, 

era urgente que se ordenasse o acesso à terra. 
31

  

A regulamentação da Lei de Terras previa que fosse realizado o registro das 

propriedades, ficando as aquelas que não possuíam dono (as “terras devolutas”) sob os 

cuidados do Estado, que poderia realizar a sua venda. Todavia o processo de 

                                                                                                                                                                          
contrastando com a marcha da civilização. Dessa forma, a tese sobre a decadência e as afirmações de seu 

desaparecimento indicavam o lugar de fato dos índios. Cf. KODAMA, Kaori. Os índios no Império do 

Brasil: a etnografia do IHGB entre as décadas de 1840 e 1860. Rio de janeiro: Editora Fiocruz; São 

Paulo: EDUSP, 2009. 
30

 SILVA, Lígia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio- Efeitos da Lei de 1850. Ed. Unicamp, Campinas, 

1996.p.19 
31

 COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia a Republica: Momentos decisivos. 7ªed, São Paulo: Fundação 

Editora da UNESP,1999. pp.170-172. 



  12 

apropriação nesse período criou ainda mais conflitos e embates no âmbito judicial. 

Como nos mostrou Márcia Motta
32

, que analisou essa mudança, as disputas em muitos 

municípios criaram a ficção da inexistência de terrenos devolutos. Conforme a autora, 

esse “veto” dos barões significou a ocupação das áreas sem dono pelos grandes 

proprietários, ao revés da lei.
33

  

No caso das frações que seriam destinadas a aldeamentos, a Lei de Terras, de 

acordo com Manuela Carneiro da Cunha
34

, ao invés de proteger os indígenas teve 

consequências drásticas e negativas no que diz respeito ao seu despojo. A nova regra 

tornou mais frequentes as disputas por terrenos e pela sua legitimação. A posse da terra 

significava , além de poder econômico, prestígio social e posição de superioridade em 

relação àqueles que não a possuíam.  

Após a Lei de Terras, ocupar os sertões ganhou novo sentido, pois esse era um 

momento de reafirmação da grande propriedade. Conforme apontou Rosangela Leite, a 

colonização a partir de 1850 representava, além da expansão das fronteiras de ocupação 

sobre o território, um negócio de um grupo político e econômico, que poderia controlar 

o processo de organização da terra.
35

 Vemos, ao longo desse período, a participação de 

particulares em empresas para ocupação do território, a abertura de estradas e a 

fundação de colônias e aldeamentos indígenas – como a própria iniciativa de João da 

Silva Machado, o Barão de Antonina. Essas ações, que recebiam apoio e captavam 

recursos e concessões do Estado, faziam parte desse processo de controle da terra. 

 Além disso, a agricultura de exportação exigia cada vez mais terras livres para 

serem cultivadas. De acordo com Ilmar Mattos a ascensão dos conservadores 

relacionava-se com o momento de expansão da produção de café, que permitia a 

ocupação efetiva das áreas “serra acima”. No biênio 1854-55, 54% das exportações 

brasileiras referiam-se a esse produto e o País possuía o monopólio mundial desse 

cultivar, com a participação mais expressiva do Rio de Janeiro. Essa produção 

estimulou a expansão dos meios de transporte e o estabelecimento de novas vias de 

comunicação necessários para escoar com mais eficiência a mercadoria e, como 
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consequência disso, houve também o aumento da exploração dos sertões, numa busca 

por novas áreas para o cultura do café 
36

  

Entre o desejo de ordenar, regularizar, mapear o território e a concretização dos 

projetos imperiais nas ações cotidianas dos políticos e outros agentes do Estado houve 

muita história. À implementação destas políticas de povoamento e ocupação do 

território seguiram-se outras, que fizeram com que ao Ministério da Conciliação e a sua 

política centralizadora fosse atribuída a estruturação do Estado brasileiro, com projetos 

modernizantes, como: a construção de estradas, a criação da Lei de Terras, a Lei do 

Censo, o Registro de nascimentos e óbitos, o Regulamento das Missões de 1845, a 

reforma da Guarda Nacional, a reforma do Código Criminal. 
37

 Apesar dos esforços, 

não foram poucos os fracassos e as dificuldades enfrentados pelo gabinete mais 

poderoso do Império: por exemplo, a Lei de Terras não era cumprida e a Lei do 

Registro Civil foi suspensa após revoltas nas províncias do nordeste em 1851. Esses 

dois eventos, combinados, tornavam impossível mapear a terra ou contar as pessoas. 

Além disso, projetos de colônias de imigrantes foram melancolicamente reconhecidos 

como fracassados, os aldeamentos indígenas permaneciam lutando contra diversas 

dificuldades, e as colônias militares enfrentando mazelas variadas.  

O sucesso inequívoco era o café. A expansão cafeeira, contudo, intensificou as 

lutas pela terra, o que contrapôs ainda mais os grandes proprietários em expansão aos 

posseiros ou nativos que lutavam por sua pequena área de terra. Emilia Viotti da Costa, 

ao analisar as malogradas experiências de colonização estrangeira, apontou como os 

fazendeiros estavam interessados em mão de obra para lavoura, e não em uma política 

de povoamento. Isso acirrou a disputa por terras devoluta, pois controlar a terra, 

significava ter ascendência sobre uma mão de obra em potencial despossuída. O sistema 

de medição que legitimava a posse e deveria impedir o acesso desordenado à terra, por 

outro lado permitiu aos fazendeiros monopolizar as melhores terras. 
38

  

Para os sertões a dentro, no isolamento das matas, sem estradas que 

permitissem o acesso às cidades, este avanço seria extremamente lento, e a oferta de 

terras livres não atrairia nem mesmo a população que vivia como agregada nas grandes 

fazendas. Diante disso, o plano de criação das colônias militares, além de oferecer uma 

estrutura básica para possibilitar esse avanço, esboçava uma política de pequenas 
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propriedades agrícolas, pois previa a doação de pequenos lotes de terras aos colonos 

soldados e engajados, bem como a entrega do título de propriedade a eles após três anos 

de cultivo e bom comportamento.  

Apesar de cada colônia ter seu próprio foco de interesse, dois aspectos 

norteavam a sua fundação: o estratégico e o econômico. O projeto do governo consistia 

em fundar colônias sob disciplina marcial ao longo de estradas, para estabelecer ou 

manter comunicações importantes e, assim, constituir o policiamento das matas e 

incentivar o comércio e o povoamento. Acreditava-se que estes estabelecimentos a 

partir da disciplina militar, civilizariam populações indígenas e marginais, tornando 

seus membros em cidadãos produtivos. Por isso, a criação de muitas CMs foi 

acompanhada pela simultânea instalação de aldeamentos indígenas, como foi o caso da 

Colônia Militar do Jataí.  

De acordo com José Rufino Vasconcellos as CMs deveriam atender 

prioritariamente aos seguintes propósitos:  

1. Estabelecer postos militares em nossas fronteiras como núcleos e 

colonias agrícolas e pontos de apoio a emigração espontânea como fim 

de povoar essas fronteiras para que por esse modo se pudesse evitar a 

invasão de povos limítrofes que se queirão ir apossando do território.  

2. Para conter em respeito os índios e proteger as populações dos seus 

assaltos e correrias. Estas são as estabelecidas nos centros das províncias 

e nas extremidades de matas infestadas por eles.  

3. Outras forão creadas para proteger a navegação fluvial. A navegação de 

alguns rios era e é ainda arruinada pela ausência total de população em 

ambas as margens d esses rios . Então entedeo o governo dever crear 

postos militares, não só para offerecer recursos aos navegantes em tão 

longos trajetos e chamar a população para esses postos como para os 

proteger contra os assaltos ou de índios ou de malfeitores  

4. Para expurgar certas matas dos vadios e criminosos refugiados nellas.  

5. Outras em fim forão creadas para nellas se distribuírem as terras que pela 

legislação vigente competem aos voluntários logo que obtem baixa.
39

 

 

Dessa forma, estabelecida a segurança dos caminhos, seria estimulado o 

comércio e povoamento do interior. E sendo assim, durante o período imperial foram 

criadas 27 colônias militares no território brasileiro:  
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Tabela 1 - Colônias militares criadas no Império 

Província  Colônia Militar  Ano de 

Criação/Fundação 

Ano Extinção / 
Emancipação  

Alagoas Leopoldina 1850/1852 1867 

Espírito Santo  Guandú 1857  

Maranhão São Pedro de 

Alcântara do Gurupy 

1853/1855 1877 

 

 

 

 

Mato Grosso 

 

Brilhante  1855 1895 

Nioac 1855/1860 1895 

Dourados 1856/1861 1895 

Miranda 1859 1895 

São Lorenço 1859 1895 

Taquary 1862 1878 

Itacayú 1871 1895 

Conceição de 

Albuquerque 

1872 1895 

Piquiry 1880 - 

Minas Gerais  Urucu 1854/1855 1877 

 

 

Pará 

 

Santa Thereza do 

Tocantins 

1849/1849 - 

Pedro II 1840 Após 1897 

São João do Araguaya 1850 1895 

Óbidos 1854 - 

 

Paraná 

Jataí  1851/1855  1897 

Chopim 1859/1882 Após 1897 

Iguassú 1889 Após 1897 

Pernambuco  Pimenteiras  1850/1852 1869 

Rio Grande do Sul Caseros 1859 1877 

Alto Uruguai  1877 Após 1897 

Santa Catarina Santa Thereza 1853/1854 1883 

Chapecó 1859/1882 Após 1897 

São Paulo Avanhandava  1858/1860 1877 

Itapura 1858/1859 1895 

 

Estrategicamente, as colônias militares ajudariam a pacificar o interior 

policiando as estradas, rios e florestas Esperavam ainda que ajudassem na manutenção 

das fronteiras. Por outro lado, economicamente, as colônias seriam um método para 

povoar o interior atraindo imigrantes. E como produto final, possibilitaria a exploração 

dos recursos naturais e do comércio interno.
40

 Esta política, assim como outras 

implementadas neste período permitiriam que o Estado brasileiro, sob um poder 

soberano único, garantisse o domínio de um território unificado e homogêneo, 

sobrepondo interesses privados a coletivos. Para o governo central, as novas estruturas 

atenderiam ainda à necessidade de fazer a administração chegar a todos os locais do 

País. Por isso, a proposta recebeu adesão imediata, passando a ser uma realidade em 
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diversos pontos do território brasileiro. Sobre o conceito de CM, em sua Memória sobre 

as colônias militares, nacionais e indígenas o general José Vieira Couto Magalhães, em 

1875, o definiu assim: 

Sendo o fim principal do exército defender o Estado contra ataques de 

inimigos externos ou internos, só serão militares as colônias criadas: ou com 

o fim de proteger comunicações em linhas táticas, ou que se destinarem às 

indústrias agrícolas, como a criação de gado e cavalhada em lugares onde, 

por outro meio, se não possam conseguir esses artigos de que dependem uma 

das mais importantes funções de um exército, que é a sua mobilidade. As 

colônias que puderem atingir a estes dois fins serão muito proveitosas, não só 

como elemento de defesa, mas como elemento de riqueza. 
41

 

 

Ainda segundo Couto Magalhães: 

As colônias militares são uma instituição empregada por todos os povos que 

tiveram grandes territórios a defender e povoar, desde os fenícios, gregos e 

romanos, até nossos dias. Foi por meio delas que os ingleses criaram núcleos 

de populações cristãs no interior das Índias, os Russos no interior da Ásia, na 

América e no Sul da própria Rússia, os franceses na África, os portugueses e 

espanhois ali e na América. Além de meio de fazer estradas de ferro para 

desertos (meio que não está ao nosso alcance), a colônia militar é o único de 

que dispomos para dirigir população para lugares desabitados.
42

 

  

A criação da Colônia Militar do Jataí atendia a estes princípios. Sua 

importância estratégica, contudo, não se daria diante de um ataque, pois ela não se 

constituiu enquanto fortificação, guarnecida com permanente destacamento. Seu papel 

estratégico se faria enquanto região povoada, servindo como demarcação de domínio 

territorial e guarda avançada. Polydoro Fonseca Quintanilha Jordão, então ministro da 

Guerra, apontava o caráter que a colonização militar tomara em alguns pontos centrais 

do território, pois  

Na fundação de tais estabelecimentos não predominou um pensamento 

essencialmente militar em relação à defesa do país, sendo criadas com o fim 

principal de formar núcleos de população em pontos desertos, a fim de 

promover-se o desenvolvimento da lavoura e facilitar a catequese e 

civilização indígena; tanto que mais quanto foram geralmente estabelecidas 

em pontos centrais julgados aptos para a satisfação de tais necessidades.
43

 

 

Na criação da Colônia Militar de São João do Araguaia, na província do Pará, o 

propósito era similar: deveria privilegiar o policiamento da região e proteger a 

navegação entre as províncias do Pará e de Goiás, pelo rio Tocantins, limitando as 
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incursões dos índios
44

 Neste caso, diferentemente do que ocorria no rio Tibagi, já existia 

um intenso comércio fluvial (era considerado a terceiro principal rota do sistema fluvial 

amazônico). A construção dessa colônia estava associada a esta dinâmica econômica 

local, mas também ao ponto de vista do governo central, que a considerava 

estrategicamente importante para interligar a região do extremo Norte aos Sudeste e Sul 

do Brasil
45

. Já no caso da Colônia Militar de Santa Thereza, fundada em 1854, na 

província de Santa Catarina, o propósito era o de proteger o caminho entre as vilas de 

São José a Lages. 
46

No que diz respeito à Colônia Militar do Urucu, fundada em 1855 

na região do Mucuri, em Minas Gerais, o governo pretendeu, com o seu 

estabelecimento, possibilitar a exploração da mineração e a abertura de estradas a oeste 

da província, região que era ocupada pelos temidos índios Botocudos. Assim, com este 

intuito, foi o empreendedor e político liberal Teófilo Otoni que empenhou-se na criação 

de núcleos de povoamento. 
47

 

A partir da década de 1850, o governo imperial fez da expansão para dentro 

um projeto político que seria levado a cabo por meio do povoamento das imensas áreas 

remotas do território, da abertura de novas vias de comunicação e dos controle e 

vigilância das populações indígenas dispersas. Desse modo, na criação das colônias 

militares, a escolha dos lugares era decisiva. Era preciso que as áreas a serem 

contempladas com os empreendimentos possuíssem terras férteis para cultivo agrícola, 

áreas de pastagens para criações e boa irrigação, primordiais para a fixação de 

povoamentos. Com a colocação em prática das medidas pretendidas pelo governo, uma 

grande extensão do território – até então reconhecida como composta por “terras 

desconhecidas”, por “terras devolutas”, ou, ainda, “por sertões habitados por selvagens” 

– foi incorporada ao domínio imperial.  

Apesar da evidente relevância histórica das colônias militares, pouco ou nada 

se sabia a respeito delas há poucos anos. Os estudos acerca do tema desenvolveram-se 

especialmente a partir da década de 1970 e, nesse curto espaço de tempo, já demonstram 
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a relevância e a amplitude que esta política imperial teve. O conjunto desses trabalhos 

nos ajuda a entender tanto as intenções do governo quanto o contexto específico das 

províncias que lançaram mão desse mecanismo.  

Um dos trabalhos pioneiros sobre as colônias militares é o de David Leslie 

Wood, de 1972, intitulado Abortive Panacea.
48

 Sua análise ampliada sobre diversas 

CMs criadas no território nacional aponta para uma percepção trágica desses 

empreendimentos, que, segundo o autor, foram pensados para atender a variados 

propósitos, mas acabaram não alcançando nenhum, constituindo-se, por isso, uma 

verdadeira panaceia que não atendeu a seus propósitos.  

Também em 1972, Maria Aparecida Silva
49

 defendeu sua tese de doutoramento 

sobre a Colônia Militar do Itapura. O núcleo foi pensado como estratégico para a 

criação de uma nova rota até a província do Mato Grosso. Contudo, para a 

pesquisadora, também nesse caso a colônia não cumpriu seu papel militar (durante a 

Guerra do Paraguai) e tampouco atraiu a colonização desejada. Sua perspectiva, assim 

como a de Wood, é de que a criação das CMs fizeram parte de um projeto que 

fracassou.  

Porém, a tese de doutoramento de Izabel Missagia Mattos, de 2002, sobre a 

colonização da região do Mucuri em Minas Gerais, na qual se inseriu a Colônia Militar 

do Urucu, indicou novos caminhos para pensar o papel dos núcleos no avanço sobre os 

territórios indígenas e a dinâmica desse contato permeada por conflitos.
50

 Já o 

historiador Marcos Myskiw, em tese defendida em 2009, analisou as circunstancia da 

criação da Colônia Militar do Iguaçu, no Paraná, e o processo de povoamento daquela 

região de fronteira.
51

  

A dissertação de mestrado de Adelson André Brüggemann (2013), por sua vez, 

aborda o cotidiano da Colônia Militar de Santa Thereza e nos dá uma mostra mais 

otimista sobre esse tipo de empreendimento do governo central: a pesquisa 

desenvolvida por ele indicou que, apesar de possuir uma estrutura limitada, o referido 

núcleo atendeu aos principais objetivos da sua criação (policiar a estrada, para cujo fim 
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foi criada, e atrair um povoamento significativo para o interior da província de Santa 

Catarina).  

Uma perspectiva positiva sobre o tema também pode ser observada no trabalho 

de Maria Luiza Ferreira de Oliveira. Ela está desenvolvendo uma pesquisa ampla a 

respeito da colonização militar no Império, refletindo sobre o papel dos sujeitos e dos 

saberes que contribuíram para a formulação deste projeto e, por conseguinte, fizeram 

parte do processo de consolidação do Estado.
52

  

Se o interesse crescente de historiadores pelas colônias militares sinaliza a 

relevância desses empreendimentos para o governo brasileiro à época e para a história 

do País ainda hoje, o fato de o tema ter sido negligenciado por tanto tempo na academia 

se explica por um conjunto de fatores. O primeiro a ser destacado é o de que o discurso 

político forjado quando da introdução do projeto de criação dos núcleos enfatizava 

outras iniciativas de “modernização” (como os da introdução das ferrovias, dos 

telégrafos e da navegação a vapor), relegando a um segundo plano o esforço pela 

colonização interna. Ou seja, colocar em evidência a “expansão para dentro” significava 

reconhecer uma fraqueza, reconhecer persistências do passado (essa narrativa foi 

inclusive amplamente reproduzida por historiadores). 
53

 Um segundo motivo para o 

“esquecimento dos intelectuais” decorre da propagação da ideia de que o projeto 

fracassara, ou, em outras palavras, de que a maioria das Colônias Militares foram 

decadentes e não atenderam aos propósitos para os quais foram erguidas.  

Contudo, verificamos que um número significativo de colônias militares criadas 

na década de 1850 permaneceram ativas até a década de 1870, enquanto outras foram 

fundadas posteriormente. Em 1886, persistiam as de: Jataí, Chapecó e Chopim, no 

Paraná; Santa Thereza em Santa Catarina; Itapura, em São Paulo; Alto Uruguai, no Rio 

Grande do Sul; e Brilhante, São Lourenço, Dourados, Miranda e Conceição de 

Albuquerque, no Mato Grosso.
54

  

                                                           
52

 OLIVEIRA, M. L. F. de. As colônias militares na consolidação do Estado Nacional, 1850-1870. Anais 

do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho de 2011. Disponível em: 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300216724_ARQUIVO_TextoANPUH2011.pdf > 

Acesso em: 18-3-2012; OLIVEIRA, M. L. F. No centro das matas: as colonias militares e os embates 

dos anos 1850. In: Tânia Maria Bessone; Lucia Maria Bastos P. Neves; Lucia Maria P. Guimarães. 

(Org.). Elites, fronteiras e cultura do Império do Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: Contra Capa, 2013, v. 1, p. 

111-137. 
53

 OLIVEIRA, M. L. F. “O Exército, a circulação e a ocupação. Projetos de construção da unidade 

nacional na segunda metade do século XIX”, In ANAIS da 39o. Encontro Anual da ANPOCS, 2015. GT 

Instituição militar e Ordem Social.  
54

MINISTÉRIO DA GUERRA. Relatório do Ministro João José de Oliveira Junqueira,1886.  



  20 

A partir desses dados, passamos a nos questionar sobre se os núcleos criados 

pelo governo central no século XIX efetivamente fracassaram, como afirmaram muitas 

“vozes” da época e pesquisas posteriores. Afinal, se foi assim, o que justificaria o fato 

de o governo imperial ter despendido enormes quantias para a manutenção das colônias 

militares. Partindo desse problema de pesquisa, pretendemos entender a criação das 

colônias militares como resultado de um momento político marcado pela preocupação 

com a – e pelo desejo de– manutenção da ordem e consolidação da unidade do imenso 

território brasileiro. Essa medida, assim como a criação de inúmeros aldeamentos 

indígenas, configurava-se, para o governo brasileiro, como mecanismo capaz de criar 

condições para o alcance de tais propósitos. 

As colônias militares estiveram diretamente sob o controle do governo imperial 

através dos ministérios do Império e da Guerra. O ministério do Império, até 1860, foi 

responsável pela criação e desenvolvimento das CMs. Após a regulamentação da Lei de 

Terras, em 1854, elas ficaram ainda a cargo da Repartição Geral das Terras Públicas, 

“atendendo à ligação imediata que este objeto tem com a colonização e com as terras 

públicas”. Em 1861, pela nova organização dada aos diferentes ministérios, estas 

colônias passam a pertencer à repartição da Guerra, saindo da pasta dos Negócios do 

Império, tendo em vista que teriam papel importante de garantia contra pretensões de 

absorção de território. 

As colônias teriam alguns aspectos acentuados de acordo com as necessidades 

que impunham sua criação em cada província e do seu contexto específico. Todavia, 

percebemos momentos em que alguns aspectos se sobrepunham a outros no discurso do 

governo central a respeito das CMs. Nos primeiros períodos após o início do 

estabelecimento das colônias, a preocupação primordial era a segurança interna, como 

bem pontua o ministro da Guerra Jeronimo Francisco Coelho, em 1857: “a escolha 

desses centros é via de regra em nossas fronteiras ou centrais, onde se tem acumulado 

vagabundos e malfeitores que ameaçam a segurança e a propriedade [...]”.
55

 Estas 

afirmações tinham em mente o controle da população considerada perigosa e a 

consolidação da ordem, obsessão do governo nas décadas de 1830 e 1840, uma 

decorrência das revoltas regenciais. Neste sentido, colônias militares como as de 

Leopoldina e Pimenteiras, em Alagoas e Pernambuco, respectivamente, tiveram seu 

caráter marcadamente policial, pois segundo Oliveira 
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Se não valia a pena atacar abertamente crenças tradicionais, instituíam-se 

colônias militares, construíam-se estradas que mesmo não ligando pontos 

economicamente importantes do território, facilitavam o acesso aos locais 

dominados por escravos fugidos, homens livres pobres, índios bravos, como 

é o caso da estrada entre Pimenteiras e Imperatriz, entre outras.
56

 

 

A partir da década de 1860, a ênfase na criação de novas colônias passa a ser a 

proteção das fronteiras e povoamento. É neste momento que são criadas mais duas CMs 

no Paraná: Chopin e Chapecó, ambas na fronteira com Paraguai e Argentina, mas que 

foram de fato implantadas apenas em 1882.  

O ministério da Guerra, ante à iminente eclosão da Guerra do Paraguai, e 

percebendo que diversas colônias dedicavam-se prioritariamente à questão da 

colonização – e não à segurança dos territórios brasileiros–, advoga pela transferência 

desses núcleos, especificamente, para a pasta da Agricultura, e pela manutenção apenas 

daquelas de fronteira na pasta da Guerra. Em 1863, o ministro José Mariano de Mattos 

alertava para o fato de que “o ministério da Guerra não é o competente para ocupar-se 

com regulamentos de colônias, distribuição de terras e outros objetos, para que se criou 

um ministério especial”.
57

 E as críticas do ministério continuavam diante da criação de 

CMs que não atendiam aos princípios estipulados. Em 1871, o ministro João José de 

Oliveira Junqueira afirmava que  

em vez de se seguir o pensamento que presídio a primeira fundação e ainda 

depois ao decreto de 1849, que era o de guarnecer a fronteira e determinar a 

nossa linha divisória ao norte do império , forão-se creando em diversos 

pontos , sem systema e sem outro fim mais do que o de attender aos 

interesses de certas localidades , onde, em proveito das mesmas , podião ser 

estabelecidas colônias de outra natureza , ou simples presídios, mas nunca 

colônias militares.
58

  

 

Muitas colônias haviam adquirido fortemente o caráter agrícola, estimulado 

pelo próprio governo, mas pelo qual o ministério da Guerra sentia-se onerado. As CMs, 

contudo, seriam mantidas na pasta da Guerra, pois, em maior ou menor grau, deveriam 

atender ao propósito da segurança, segundo o ministro Jeronimo Francisco Coelho: “[...] 

tem o caráter pronunciadamente militar e embora entre o elemento agrícola, ainda assim 

são mais do que tudo policiais, de segurança e de defesa, que garantem ao mesmo 

tempo no futuro, o infalível desenvolvimento de povoações".
59

 Neste momento, 
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tornava-se fundamental consolidar a ordem através da vigilância sobre a população 

interna e por meio do domínio sobre o território.  

Como assinalaria José Vieira Couto Magalhães em sua obra O selvagem, de 

1876 
60

, de todo o território brasileiro "quase duas terças partes […] não podem ainda 

hoje ser pacificamente povoadas por famílias cristãs, porque estão expostas às correrias 

sanguinolentas dos selvagens". Para o referido sertanista, a conquista e a pacificação da 

população indígena possibilitariam não somente a posse real da maior parte do território 

do império, como permitiria conseguir “também um milhão de braços aclimados, os 

únicos que se prestam às indústrias - que por muitos anos serão as únicas possíveis no 

interior – as extrativas e pastoris”.
61

  

As falas ministeriais, assim como o Regulamento da CMs mostraram que seu 

objetivo imediato, por serem criadas em regiões despovoadas, deveria ser o 

estabelecimento da segurança. Contudo, o plano do governo, com a doação de lotes de 

terra, era possibilitar o enraizamento dos colonos militares e, com isso, o florescimento 

de uma povoação próspera em lugar das colônias militares. A fixação das famílias era 

corroborada pela legislação, que determinava que “conforme o aumento da população 

da colônia, poderia ela se converter em povoação regular e desde então cessariam todos 

os suprimentos por conta da fazenda pública”.
62

  

As colônias contribuiriam, ainda, para facilitar a atração de povoadores 

nacionais livres e pobres para o interior. Essa parcela da população não aproveitada na 

grande lavoura de exportação e considerada ociosa teriam, então, sua força de trabalho 

aproveitada nas fronteiras de povoamento, terras que ainda não sofriam a pressão 
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provocada pelo avanço da agricultura extensiva. José Vieira Couto Magalhães, em sua 

Memória sobre colônias militares nacionais e indígenas, publicada em 1875 com os 

resultados da comissão encarregada do projeto de reformulação dos núcleos, reafirmava 

o papel deles, pois 

O braço nacional, que tanto convinha que fosse aproveitado utilmente, é uma 

verdadeira praga para os senhores do solo, cuja propriedade infesta com o 

nome de agregados[...] E porque não emigra para as regiões férteis das 

matas? Porque não o pode fazer sem a existência prévia de núcleos criados 

pelo governo. A falta desses pontos de apoio faria com que morressem à 

míngua antes de começar a produzir, quando não fossem exterminados pelos 

selvagens. Estes pontos de apoio é que devem ser dados pelas colônias 

militares.
63

 

 

Ao longo da década de 1860 e 1870, passados alguns anos da criação das 

primeiras CMs, a opinião de boa parte do governo era de que os núcleos não haviam 

atendido plenamente aos propósitos projetados. Para José Rufino Vasconcellos, entre as 

causas do insucesso estava a de que  

Não se estabeleceu primeiro que tudo um centro administrativo d’onde 

partisse a harmonia e complexo de medidas Regulamentares; deu-se–lhes 

uma administração absoluta e independente. Forão creadas isoladamente sem 

nexo, sem pensamento e expostas aos caprixos e velleidade das 

presidências.
64

 

 

Rufino Vasconcellos, no entanto, foi um fervoroso defensor da colonização 

militar, e lutou para que os núcleos uma administração mais eficiente.  

A Guerra do Paraguai também evidenciou as limitações das CMs como 

estabelecimentos de proteção das fronteiras. Apesar disso, recuar não foi uma escolha. 

A década de 1870 foi de reavaliação do projeto de colonização militar. Em 1875 foi 

nomeado para inspecionar a Colônia Militar do Jataí o capitão honorário Nestor 

Augusto M. Borba. Seu objetivo era a investigar “tudo que puder interessar ao Governo 

e habilital-o a conhecer do estado da colônia, seu progresso e principaes 

necessidades”.
65

 

Ainda em 1876, o ministro da Guerra, Luís Alves de Lima e Silva, conservador 

dotado de forte legitimidade histórica, informou em seu relatório, que o governo 
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continuava a se empenhar no desenvolvimento das colônias e presídios militares “cuja 

vantagem para o nosso paiz é manifesta”. Ele apontou que algumas colônias se 

encontravam em "estado lisonjeiro", dentre as quais as de: Óbidos, na província do 

Pará; São Pedro de Alcântara do Gurupy, no Maranhão; Avanhandava, em São Paulo; 

Urucu, em Minas Gerais; Jataí, no Paraná; e Santa Thereza, em Santa Catarina. 

Mencionou, ainda, outras CMs “cuja população crescente, activa e laboriosa tira do 

fértil solo os productos necessários a sua subsistência, e até, como acontece em 

algumas, exportá-los para os lugares mais próximos”.66 

A Lei n. 2.277, de 24 de maio de 1873 ordenou a criação de uma comissão para 

preparar um novo plano para reorganização das colônias militares. Todavia, apenas em 

1876 ela ela foi efetivada. Integraram a comissão Henrique de Beaurapeire Rohan, 

Francisco Antônio Raposo (Barão de Caruaru), José Vieira Couto de Magalhães e José 

Rufino Rodrigues Vasconcellos
67

, “homens mais do que experientes no assunto de 

exploração e colonização do território”.
68

 Engenheiros e militares, além de sertanistas, 

administradores públicos e viajantes incansáveis, eles eram também escritores e sócios 

do IHGB. Todos foram arregimentados para desempenhar importantes funções no 

governo, como a criação do novo plano para as colônias militares. Como outros 

intelectuais e políticos, eles compartilhavam do ‘espirito’ de reformas que atingia a 

muitos de seu tempo
69

. Em 1877, a comissão entregou o projeto de regulamento para as 
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CMs, incluindo sugestões sobre quais colônias que deveriam ser suprimidas e sobre 

quais convinha criar.
70

  

Apesar da submissão direta destas colônias militares ao governo central, 

primeiro sob o ministério do Império e depois da Guerra, não criou-se um órgão 

específico para administrar diretamente essas fundações. Diante disso, coube à 

presidência de cada província grandes responsabilidades para a criação e o 

desenvolvimento dos núcleos. Entre elas estavam: verificar se o local escolhido era 

apropriado à instalação; dar o título da posse da terra aos residentes; selecionar os 

homens que formavam o destacamento militar em cada CM (se não tivessem tropas 

regulares suficientes, os presidentes poderiam preencher o destacamento por meio da 

assinatura de contrato com qualquer um que quisesse servir como guarda nacional);
71

 e 

planejar o desenvolvimento econômico da colônia, observando os relatórios e os planos 

do diretor da colônia militar.  

No entanto, em muitos momentos estas autoridades se esquivaram de suas 

atribuições e, apesar de reclamarem do estado das colônias, não tomaram atitudes para o 

seu desenvolvimento.  

Não verificamos, em nosso levantamento documental, sequer uma visita 

presidencial à Colônia Militar do Jataí em todo período de sua existência. Os políticos 

que ocuparam o cargo de presidente da província do Paraná, em sua maior parte, 

lamentavam o pouco progresso da Colônia Militar do Jataí, mas não confrontavam 

diretamente o governo imperial para que essa fundação fosse desativada. Alguns dos 

governantes simplesmente ignoraram a existência CM de Jataí: nos relatórios dos anos 

de 1867, 1868, 1878 a 1880, 1886, 1887 e 1893 a 1897, eles nem mesmo mencionaram 

o núcleo.  

Por outro lado, Maria Apparecida Silva sinalizou que um dos principais motivos 

para o fracasso da Colônia Militar do Itapura foi a descontinuidade ministerial: 

enquanto o primeiro ministro José Antonio Saraiva, ao criar essa colônia, muito investiu 

para seu florescimento, o ministro seguinte, José Joaquim Ignácio, Visconde de 

Inhaúma, pouco interesse demonstrou por ela.
72

 Além disso, não ocorria uma 

fiscalização direta dessas fundações. Para o ministro Rio Branco, não era possível 
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estabelecer quadros estatísticos das colônias, pois tais informações só se obteriam, se 

fosse criado um centro fiscalizador que obrigasse as respectivas administrações a darem 

conta de todos os seus assuntos.
73

 Apesar da sugestão não ser isolada, essa medida não 

se efetivou, tendo como justificativa o alto custo que acarretaria.  

O trabalho realizado pela comissão de 1873 identificou um conjunto expressivo 

de falhas no sistema de colonização militar. Dentre elas, elas a inexistência de um 

centro administrativo que regulasse o seu funcionamento. Todavia, não foi levado 

adiante a reorganização do sistema na década de 1870, tendo em vista que o prazo 

estabelecido para tal havia expirado.
74

 Em 1887, uma nova comissão foi formada sob o 

comando de Alfredo Ernesto Jacques Ourique. Desse estudo formulou-se um novo 

plano: manter-se-ia como colônias militares apenas as de fronteira, enquanto as do 

interior seriam transformadas em colônias penitenciárias agrícolas para onde seriam 

encaminhados bandidos, vadios e outros que representassem riscos à ordem pública. 

Neste plano, a Colônia de Itapura tornar-se-ia de ex-escravos. Esse plano também não 

foi implementado, sendo aos poucos emancipadas ou extintas em quase sua totalidade 

as CMs com o advento da República. Em 1897 a Colônia Militar do Jataí foi 

emancipada e, no ano seguinte, há referência apenas às de Chopim, Chapecó, Alto 

Uruguai e Iguaçu (núcleos que se encontravam na extrema fronteira com os países 

vizinhos) nos relatórios ministeriais. 

Percebe-se que, apesar do projeto de colonização militar ter sido implementado 

como política do governo central com propósitos bem definidos, sua efetivação 

dependia da ação dos diversos agentes na província e no próprio núcleo. São nesses 

espaços que identificamos descompassos entre a proposta imperial e a forma como ela 

foi levada a cabo pelos envolvidos localmente.  

Neste sentido, analisaremos as premissas que concorreram para a criação da 

Colônia Militar do Jataí, na 5ª Comarca de São Paulo, futura província do Paraná, 

atentando aos pormenores que antecederam a sua criação. Ao examinar o seu 

desenvolvimento ao longo dos anos, poderemos efetuar uma análise sobre até que ponto 

os discursos que depreciavam as colônias militares e seus habitantes se sustentavam. 

Em todos os capítulos da dissertação, refletimos sobre os motivos que permitiram a 
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manutenção da Colônia Militar do Jataí até de 1897, e os seus impactos no avanço das 

fronteiras de ocupação do território. 

No primeiro capítulo trataremos do período entre 1845 e 1858, momento em 

que se desenrolaram as primeiras expedições empreendidas pelo Barão de Antonina nos 

sertões do rio Tibagi. Sua pretensão era descobrir uma nova via de comunicação com a 

província do Mato Grosso. Neste período também ocorre a emancipação da província 

do Paraná, processo em que o referido Barão também esteve envolvido. Esse é um 

momento importante a ser contextualizado para compreender as motivações que o 

levaram a explorar o território desconhecido e pertencente à província de São Paulo. E 

ele também permite analisar os projetos mais amplos que estimularam o governo a 

promover tais explorações. Faremos uso principalmente dos itinerários e roteiros de 

viagem publicados na Revista do IHGB, além dos relatórios produzidos pelos 

presidentes da província do Paraná e pelos ministérios do Império e da Guerra, que 

descrevem os debates sobre a relevância das CM e de investimentos em projetos de 

exploração e ocupação do território.  

No segundo capítulo, trataremos da vida na Colônia Militar do Jataí, 

observando o nexo entre as condições materiais existentes, as atividades desenvolvidas 

pelos colonos e a sua composição social. Desse modo, poderemos identificar como a 

população se apropriou daquele espaço e problematizar sobre o seu papel naquele 

projeto de colonização, bem como aprender sobre os óbices que limitaram o 

crescimento daquela povoação. Destarte, o objeto de estudo deste capítulo é o outro 

lado da construção desse Estado, que não foi resultado apenas das políticas pensadas 

nos gabinetes, mas também das ações, práticas e escolhas estabelecidas nos sertões, que 

mesmo de forma quase imperceptível, podem ter subvertido os planos do governo. Para 

esta tarefa foram utilizadas principalmente as correspondências dos diretores da Colônia 

Militar do Jataí com a presidência da província, e os relatórios dos presidentes da 

província apresentados à Assembleia Legislativa.  

Em seguida, no terceiro capítulo, buscaremos acessar o universo das pessoas 

que fizeram parte desse projeto em diferentes níveis: diretores, funcionários, colonos, 

africanos e escravos. Buscando resgatar aspectos das interações sociais e as demandas 

desta população, debruçar-nos-emos sobre as relações de poder, interdependências, 

tensões e negociações que se passaram naquele núcleo durante o período de 1855 a 

1897. Dessa maneira, queremos ir além dos conteúdos formais de fontes como 

discursos, normas, regulamentações, pois isso nos limitaria a vero que “deveria ser” 
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aquele espaço. A documentação oficial analisada veicula aquilo que deveria servir como 

instrumento de controle e manutenção da ordem. Mas, para entender o que se passou 

naqueles núcleos, precisamos apreender a participação da população comum que esteve 

envolvida.  

O estabelecimento da Colônia  Militar do Jataí esteve intimamente ligado à 

presença da população indígena na região e, por isso, seria acompanhada da criação do 

Aldeamento de São Pedro de Alcântara. Todavia, identificamos que os planos para a 

população nativa não se limitaram aos dois núcleos mencionados, tendo sido criados 

ainda os Aldeamentos de Pirapó e São Jerônimo. Dessa maneira, intentou-se formar um 

sistema de colonização no Tibagi, através da fixação da população indígena no território 

da província. As pretensões do empreendedor João da Silva Machado, de fixar a 

população indígena liberando imensas áreas de terras, foram corroboradas pelo 

Regulamento das colônias indígenas na província do Paraná e Mato Grosso, de 1857. 

Sendo assim, no quarto capítulo traçamos um panorama geral dos três aldeamentos 

indígenas, acompanhamos seu adensamento populacional, bem como as relações 

estabelecidas entre esses núcleos e a colônia militar. A correspondência do missionário 

Frei Timótheo de Castelnovo com a presidência da província nos permitiu observar as 

diversas facetas e contradições da política indigenista de catequese, assim como as 

interações dos indígenas diante do avanço da sociedade envolvente.  

No quinto capítulo, objetivamos compreender qual a dimensão e o impacto que 

estes núcleos tiveram sobre a ocupação do território do norte paranaense e sobre a 

espoliação das terras indígenas e o uso da sua mão de obra. Para isso, valemo-nos de 

análise da documentação coletada no Arquivo Público do Paraná (ofícios dos diretores 

do aldeamento de São Pedro e da colônia militar), mas também a correspondência da 

presidência da província com os Ministérios da Guerra e da Agricultura, preservadas no 

Arquivo Nacional. Analisamos também, brevemente, o Regulamento das Missões de 

1845 e os debates políticos acerca dos seus resultados. 

Nesta perspectiva consideramos uma alternância nas escalas de observação, 

passando de um contexto político amplo para uma observação aproximada para 

entender nosso objeto de maneira mais completa. A análise partindo de uma variação de 

escalas permite adentrar em outros campos dos estudos históricos, como as redes de 

relações entre os diferentes sujeitos históricos, os comportamentos sociais, a formação e 

a transformação de identidades coletivas, as estratégias individuais, familiares e de 
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coletividades frente a novos desafios, entre outros.
75

 Neste sentido, a microanálise 

orienta este estudo, na medida em que a observação das escolhas políticas e práticas dos 

indígenas e livres pobres nos permite compreender o processo de formação dos núcleos 

no Tibagi e sua manutenção por longos anos.  

Algumas obras nos guiaram nesta difícil tarefa de reduzir nossa escala de 

observação ao investigar o papel do homem comum. Uma delas, Cotidiano e Poder, de 

Maria Odila Dias
76

, que nos mostrou ser o dia a dia um espaço em que se multiplicam 

formas peculiares de resistência e de luta. A propósito da nova história política, é 

importante destacar principalmente os trabalhos dos ingleses acerca da história social, 

especialmente as discussões de Edward Thompson e Eric Hobsbawm, que abordaram o 

sujeito até então esquecido, o homem comum
77

. Para construir explicações teóricas 

sobre a sociedade rural brasileira buscamos as contribuições, entre outras, de Maria 

Sylvia de Carvalho Franco, José de Souza Martins, Denise Moura, Monica Dantas e 

Hebe Mattos.
78

 Estes trabalhos buscaram retirar das sombras uma imensa e diversificada 

parcela da população, denominada como livres pobres, até então representados como 

elemento desprezível na construção da sociedade brasileira. A análise desta bibliografia 

nos permitiu pensar esta parcela da população como sendo integrada por agentes 

anônimos nos processos de formação da sociedade e refletir sobre suas práticas 

cotidianas. 

 Dessa forma pode-se começar a dar visibilidade aos indivíduos não 

privilegiados no discurso historiográfico, como é o caso dos índios e dos livres pobres. 

Michel de Certeau também nos auxilia nesta perspectiva, ao estabelecer métodos para 

pensar o cotidiano como ambiente no qual é possível identificar modos de fazer 
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inventivos e discretos, que podem passar despercebidos, mas que recriam espaços de 

liberdades dentro do próprio sistema que pretende disciplinar as práticas, e dessa forma 

consegue mobilizar e deslocar a fronteira da dominação. 
79

  

A percepção dos valores culturais e experiências dos grupos nos permite 

observar nuanças e problemáticas, momentos de mudança e transformação que seriam 

imperceptíveis analisando apenas as conjunturas. Integrar as perspectivas, observando o 

desenvolvimento desta colônia militar no contexto político da década de 1850 no 

Império do Brasil, bem como atentar aos sujeitos e eventos decorridos naquele espaço, 

nos dá uma maior compreensão daquele projeto. Nossa intenção é a partir das 

informações sobre o modo de viver nessa colônia, entender a dinâmica social que se 

estabeleceu, e, por fim, debater sobre o papel desempenhado pela colônia militar e pelos 

aldeamentos indígenas criados no Tibagi, no contexto de consolidação do Estado. 
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CAPÍTULO 1 - MAPEAR, CONHECER, OCUPAR: AS EXPLORAÇÕES DOS 

SERTÕES DO TIBAGI E O PAPEL DA COLÔNIA MILITAR DO JATAÍ 1845-

1858. 
 

 

 

Mandou o governo que se fundasse duas colônias militares, uma em Alagoas 

outra no Pernambuco, com o objetivo de limitar a facilidade com que os 

facinorosos se subtraiam a ação da justiça se embrenhando nas matas , que 

cobrem grande parte do território destas províncias. Em São Paulo mandou 

fundar também uma colônia militar no porto do rio Tibagy, destinada a 

proteger os povoadores da nova via de comunicação entre está província e a 

do Mato Grosso, esperando que seja muito frequentada, se transformando 

depressa em uma bela povoação.  

José da Costa Carvalho (1850) 

Desde o século XVI, o sertão atraiu os colonizadores em busca de especiarias e 

metais preciosos. Posteriormente, eles foram terras virgens e férteis para a exploração 

agrícola os principais fatores de sedução. No século XIX, o movimento de exploração 

dos sertões, com feitio colonizador, persistiu: eles eram entendidos como grandes 

espaços interiores, pouco ou nada conhecidos
1
, repletos de perigos e ocupados por 

diversos grupos indígenas (alguns considerados hostis e indiferentes à fé, à lei e ao rei)
2
. 

Apesar de no século XIX já existir um parco conhecimento a respeito das etnias 

consideradas mansas e com potencial para se tornarem aliadas, a representação do 

sertão com o índio indomável ainda predominava. Como “sertão” denominava-se toda 

terra nova, toda fronteira que se abria pela – e para – a ação do homem. Em meados do 

século XIX, eram metas do Governo imperial a ocupação efetiva do território brasileiro, 

a defesa das fronteiras, a civilização dos indígenas e o desenvolvimento da agricultura e 

do comércio. Para que esses planos fossem alcançados, fazia-se necessário iniciar a 

difícil tarefa de reconhecer e estabelecer o controle sobre os vastos territórios baldo de 

população civilizada. 

A ocupação dos territórios inexplorados a sudoeste da capitania paulista, que se 

estendiam pelos sertões dos rios Ivaí e Tibagi e ao Vale do Tietê, foram objeto de 
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preocupação desde o período colonial. No século XVIII, com a descoberta de ouro e de 

diamantes no Tibagi e com as expedições militares de Morgado de Mateus, projetou-se 

construir fortificações e cruzar o território rumo ao Mato Grosso. Para isso, foi 

examinada a possibilidade de navegação nos rios de Curitiba, Iguaçu, Ivaí e Iguatemi, 

visando ao comércio de gado com o Paraguai e o Uruguai
3
. Nesse período também se 

cogitou a criação de povoações nos saltos de Avanhandava e Itapura, considerados mais 

perigosos na extensão do rio Tietê: o intuito era socorrer viajantes nas monções e 

facilitar diligências para Cuiabá.
4
 Ainda no século XVIII, o capitão-general da província 

de São Paulo, D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, enviou expedições 

conquistadoras para os rios Ivaí e Tibagi. 

 Foram recorrentes as tentativas da Coroa portuguesa de dominar essa região, 

que também foi alvo de pretensões espanholas nos séculos XVI e XVII. Assim, ocupar 

e criar fortificações para representar pontos de avanço do povoamento e de vigilância 

sobre o sul do Mato Grosso e do Oeste da América Portuguesa, era uma preocupação 

frequente diante da cobiça castelhana. No entanto, os vários esforços envidados para 

povoar aquelas imensas paragens, dos sertões do Tibagi ao Iguaçu, deixaram poucas 

marcas até o século XIX.  

 Foi a partir de 1808 que a ocupação da região ganhou relevância, sendo pensada 

por D. João VI como meio de fechar as fronteiras com as possessões espanholas e abrir 

novas rotas para o abastecimento interno de animais. Dessa forma, a expansão territorial 

sobre os campos de Guarapuava fez parte das ações para fortalecer o poder da Coroa 

Portuguesa.
5
 Como primeira medida, o Rei decretou guerra justa contra os índios 

botocudos
6
, para imediata ocupação desses campos. Contudo, diante da resistência 

indígena, as primeiras expedições por esses territórios registraram avanços e recuos, e a 

ofensiva não surtiu os efeitos desejados. Afinal, somente em 1819 a freguesia de 
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Guarapuava foi fundada.
7
 Foi a dinamização do comércio de tropas nessa região que 

acabou permitindo a formação de uma elite influente, ligada a fazendas de gado e as 

atividades de transporte e invernada oriundos do Rio Grande do Sul, que conseguiu 

acumular poder suficiente para exercer funções importantes não apenas localmente, mas 

na própria Corte, da qual fez parte João da Silva Machado.
8
 

Enquanto na década de 1840 os campos de Guarapuava e de Palmas estavam de 

certa forma conquistados, tendo grande parte dos campos da zona central controlados, a 

região noroeste até os rios Paranapanema, Ivaí e Tibagi compreendia um território 

desconhecido, segundo o marechal reformado Daniel Pedro Muller
9
. É a partir da 

década de 1840 que este território começa a ser desbravado por João da Silva Machado, 

que, após ter atuação legalista na revolução farroupilha (1835-1845), recebeu 

autorização para a exploração e criação de aldeamentos nos sertões do Tibagi. Ele 

conquistou esse direito graças à sua reconhecida capacidade de alinhar negócios 

pessoais com projetos públicos.
10

  

Compreendido entre os rios Tibagi e Iguaçu, desde a vila de Castro até o rio 

Paraná
11

, o sertão do Tibagi era percebido como fronteira importante para proteção do 

território brasileiro em relação às possíveis pretensões das Repúblicas vizinhas. A área 

estava situada entre a província do Mato Grosso e a sede da Corte. Silva Machado 

passou a explorar a região com pretensões de abrir uma nova via de comunicação entre 

as províncias de São Paulo e do Mato Grosso. Tal projeto, amparado pelo governo, 

tinha por finalidade integrar, através de uma nova e mais rápida via de comunicação 

fluvial partindo do rio Tibagi , a província do Mato Grosso à Corte,. Viviane Alves de 

Morais assinalou como esta política para integrar o Mato Grosso fez parte de um 

esforço do governo de criar meios para unificação do território.
12

 Afinal, a província 

estava em uma zona estratégica por ser fronteira com os países vizinhos, e eixo entre o 

Sul e o Norte brasileiros. A autora assinala que, por este motivo, a província recebeu 
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muita atenção no que diz respeito à construção de estradas – mais do que o Sul ou o 

Nordeste – durante as décadas de 1840 e 1850.
13

 E, com base nesses mesmos 

argumentos, em 1851, a pedido de Silva Machado, foi decretada a criação da Colônia 

Militar do Jataí, às margens do rio Tibagi.  

A preocupação do governo central em promover a integração dessa província 

com outras regiões brasileiras, para alguns autores, sobressaiu em dois momentos: 

durante ciclo aurífero da região, no século XVIII; e diante do o crescente aumento dos 

conflitos entre os países platinos e a resultante Guerra do Paraguai.
14

  

Para Luiza Rios Ricci Volpato a própria criação da capitania do Mato Grosso, 

em 1748, teve por objetivos reprimir o avanço espanhol e ocupar as áreas pouco 

povoadas, criando um antemural no Brasil. Tanto foi assim que a administração da 

Capitania tinha um caráter militar, devido à sua situação de fronteira
15

. Durante o século 

XVIII, a economia no Mato Grosso esteve voltada para as atividades mineradoras, que 

determinaram a ocupação de acordo com a descoberta de jazidas. Contudo, tal fato não 

propiciava a fixação permanentemente da população nas regiões mais distantes do 

interior do continente. Devido a isso, a Coroa “teria insistido no incremento da 

agricultura e da atividade criatória para permitir o guarnecimento da fronteira em 

condição permanente”.
16

 Porém, não existiu uma agricultura em larga escala após o 

declínio da mineração. Por isso, nota-se a pouca preocupação com a abertura de estradas 

para o escoamento da produção, o que reforçou o “mito do isolamento” dessa região.  

Para além da defesa da soberania, a ação dos conservadores no poder a partir de 

1848 deu início a uma série de políticas com intuito de ordenar a administração e 

reforçar a integração do território na política imperial, consolidando assim o poder 

fluminense. Fortalecer o poder do governo central dependia de fazer circular com 

facilidade, de uma província a outra, as pessoas, as informações e as ordens que saiam 

da Corte. Na visão de muitos homens da época, o único meio de promover o 

povoamento “num sertão de mais de vinte léguas de extensão infestado por inimigos 
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temíveis”
17

 era a promoção da colonização oficial, empreendida pelo próprio Estado em 

conjunto com empreendedores particulares, através de presídios, colônias (agrícolas ou 

militares) e aldeamentos.  

Esse foi o caso da Colônia Militar de Nossa Senhora da Conceição do Jataí, 

criada pelo Decreto 751, de 2 de Janeiro de 1851, mas instalada oficialmente somente 

em 10 de agosto de 1855 por ato de seu diretor, Thomaz José Muniz. Porém, os 

pormenores que intervieram para a sua constituição tiveram início a partir de 1845, 

quando João da Silva Machado, promoveu expedições pelos sertões do Tibagi. Em 

1842, ele dirigiu à Corte um plano de assentamento dos Kaiowá, para o qual solicitou 

apoio. O projeto para a formação dos aldeamentos indígenas vinha acompanhado de 

uma memória histórica sobre a Cidade del Guairá, povoamento espanhol estabelecido 

na região do Tibagi no século XVII, que o tropeiro produzira a partir de pesquisas nos 

arquivos de Buenos Aires.
18

 Essa negociação foi o marco inicial do processo que 

culminou nas expedições de reconhecimento pelos rios Tibagi e Paranapanema, levadas 

a cabo em 1845.  

 

1.1. A criação da Província do Paraná 
 

A década de 1840 também foi determinante para os rumos da 5ª Comarca de São 

Paulo e futura Província do Paraná. Os debates em torno da emancipação da comarca de 

Curitiba se iniciaram após a Revolta Liberal de 1842
19

; quando ela ganhou visibilidade, 

assim como Silva Machado, que teve papel preponderante nas negociações entre o 

governo central e a elite local. O Sul agitava-se desde 1835, com a Revolução 

Farroupilha, e a Corte preocupava-se em evitar possíveis ligações entre os dois 

movimentos liberais. João da Silva Machado, em razão de ser uma das principais 

lideranças da localidade e também Coronel Comandante Superior da Guarda Nacional 

de Curitiba, Lapa e Rio Negro, foi enviado como representante do governo para impedir 

o alastramento da revolta naquela região. Ele conseguiu articular um acordo no qual o 
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presidente da Província de São Paulo, Barão de Monte Alegre, se comprometia a apoiar 

a emancipação da Comarca caso os liberais ali estabelecidos não aderissem à Revolta de 

1842 em Sorocaba. Aplacada a revolta Liberal, sem que ocorresse a adesão dos liberais 

curitibanos, Monte Alegre, cumprindo sua promessa e encaminhou, em 30 de junho de 

1842, ao Ministro do Império, a proposta de elevação da Comarca.  

 Durante todo o período imperial, apenas duas províncias foram criadas: as do 

Amazonas e do Paraná. Em 1850, a Província do Amazonas foi desmembrada da 

Província do Pará (antiga capitania de São José do Rio Negro), sem enfrentar oposição 

na Câmara e no Senado. Em São Paulo, por outro lado, o projeto de lei para criação da 

Província do Paraná sofria emendas e políticos paulistas encontravam recursos para 

atrasar o projeto.  

A primeira proposta de emancipação do Paraná foi apresentada pelo deputado 

Carneiro de Campos em abril de 1843, tendo o gabinete conservador manifestado-se a 

favor da medida, invocando, para isso, a problemática das fronteiras da comarca com o 

Paraguai e com a Argentina. O projeto foi discutido na sessão de 12 de abril de 1843 e 

encontrou resistência ferrenha em boa parte dos deputados paulistas. Eles solicitaram 

diversos dados para esclarecimentos sobre a situação da comarca. Mesmo diante do 

parecer favorável do governo ao projeto, apresentado pelo ministro da Marinha, José 

Joaquim Rodrigues Torres, em 1º de Julho, os parlamentares conseguiram adiar a 

discussão, o que demonstrou a força política da bancada paulista. 
20

 Em 1850, momento 

em que foi aprovada a criação da Província do Amazonas, o assunto voltou à discussão 

parlamentar, recebendo o apoio de deputados que também apontavam os problemas de 

fronteiras e a necessidade de ocuparem-se efetivamente os territórios que poderiam ser 

objeto de contestação.
21

  

 Nesse momento, porém, a discussão foi novamente postergada, sendo 

retomada apenas em 1853, quando a oposição paulista não conseguiu mais impedir a 

votação. Entre os argumentos para a criação da Província do Paraná estavam: a maior 

facilidade que isso traria para o desenvolvimento da civilização indígena que habitava a 

área; a importância das rendas do comércio de muares e da erva mate; e, a grande 

distância geográfica em relação ao centro do poder paulista, o que tornava difícil a 
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administração da Comarca.
22

 O descontentamento da elite curitibana com a gestão 

paulista era resultado, em parte, do abandono da comarca por parte dos legisladores. 

Suas principais atividades econômicas (produção de erva mate, criação de gado e as 

tropas) representavam apenas 3,4% da produção paulista) 
23

 de forma que o governo não 

dava a atenção desejada pelos proprietários curitibanos a este ramo da economia.  

A questão fronteiriça foi decisiva para a criação da Província do Paraná e 

continuou como preocupação central nos anos seguintes à sua constituição. Isso fica 

evidente nas instruções recebidas pelo seu primeiro presidente, Zacarias de Góis e 

Vasconcelos. Elas orientavam o governo local para que tomasse providencias em 

relação ao fortalecimento do domínio brasileiro e povoamento dos territórios remotos, 

bem como no que diz respeito à construção de estradas, à catequese dos índios e à 

navegação dos rios.  

A aprovação do projeto de criação da Província do Paraná, em 1853, evidenciou 

anto os interesses da elite local da 5ª comarca, preocupada em ampliar seus poderes 

político e econômico, quanto os planos do Estado de viabilizar o desenvolvimento 

dessas regiões, já demonstrado com a criação da Colônia Militar do Jataí dois anos 

antes. A emancipação paranaense tornou a necessidade de conhecer, ocupar e integrar a 

região do norte paranaense mais urgente. Era preciso desenvolver o comércio na nova 

província e melhorar a sua comunicação interna, bem como a com outras unidades do 

Império. As ordens do governo imperial central para Góis e Vasconcelos,  em 1853, são 

eloquentes nesse sentido:  

 

Deverá tratar com o maior empenho dos meios de promover o aumento da 

população livre [...] indicando creação de núcleos de colonização estrangeira 

e na fundação de presídios e colônias militares, para que apontará as 

localidades mais apropriadas por seus recursos e condições de salubridade, 

ou tenhão por fim a catequese e civilização dos indígenas.
24

 

 

Em 1853, a ocupação da província estava concentrada nas vilas de Curitiba, São 

José dos Pinhais, Bocaiuva do Sul, Serra Acima e Morretes. Mas ela se desenvolvia 

rapidamente também nos campos de Guarapuava, com o crescimento do negócio de 

tropas, que utilizava os caminhos da região.
25

 Todavia, apesar do desenvolvimento 

econômico com a criação de gado e produção da erva mate, a maior parte do território 
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paranaense permanecia pouco povoado e sem melhoramentos. Estimular o o aumento da 

densidade populacional nessas regiões tornava-se tarefa importante para o governo 

provincial, no sentido de fortalecer econômica e socialmente a nova unidade do 

Império. Assim, a empresa de João da Silva Machado, já aprovada pelo governo 

imperial, com a criação da colônia militar em 1851, receberia agora o apoio da 

província. 

Zacarias de Góis e Vasconcelos Foi nomeado para ocupar o cargo de presidente 

da recém-criada província. Ele já estivera à frente de duas outras províncias que não 

alcançaram grande projeção: a do Piauí (1845-1847) e a do Sergipe (1848-1849). Em 

1850, Góis e Vasconcelos elegeu-se deputado geral, e, em 1852, foi indicado pelo 

ministro do Império para ocupar a pasta da Marinha. Deixou o posto para assumir a 

presidência do Paraná. , momento em que estava vinculado ao Partido Conservador, 

com o qual romperia a partir de 1860, sendo lembrado por suas práticas e pensamento 

liberais. 
26

  

Em 19 de dezembro de 1853, ele instalou a província, permanecendo no cargo 

até 1855. Durante esse período, Góis e Vasconcelos se viu diante da difícil empreitada 

de, ao mesmo tempo, organizar uma estrutura administrativa, melhorar as estradas que 

se encontravam intransitáveis e desenvolver a instrução pública. Tudo estava por ser 

feito. 
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 Seu primeiro ato como presidente foi marcar as eleições para a convocação da 

Assembleia Provincial e em relatório apresentado na primeira reunião do órgão, no dia 

15 de julho de 1854, Góis e Vasnconcelos dava boas noticiais, informando que 

“ocorreram eleições para senador e deputado sem nenhuma perturbação”. O presidente 

ainda apontava que havia paz e harmonia entre os partidos, “visto que muitos luzias 

foram eleitos, sendo contempladas as duas crenças políticas” e que “a moderação e a 

tolerância estão presentes na nova província”
 
.
27

 Percebemos na sua fala o discurso 

político da conciliação em sua mais pura forma, acentuando a ideia de harmonia entre 

os partidos. Mas, na recém-criada província, essa harmonia era frágil (basta lembrar dos 

conflitos de 1852 durante a eleição em São José dos Pinhais).
28

  

Por outro lado, o liberal João da Silva Machado buscou se afastar dos conflitos 

partidários e estabelecer laços de confiança com a elite política do Rio de Janeiro. O 

título nobiliárquico de Barão de Antonina ele recebeu após romper com seus antigos 

aliados e apoiar o governo central na repressão aos rebeldes em toda a província de São 

Paulo, na Revolta Liberal de 1842 em Sorocaba. Neste momento, especificamente, ele 

se destacou por seu papel de mediador na relação entre o governo e a elite da 5ª 

Comarca. O prestígio que havia adquirido o levou ao primeiro lugar na eleição para 

senador da Província do Paraná em 1854, com 120 votos, seguido pelo liberal Manoel 

Gonçalves de Moraes Roseira e pelo conservador Modesto Gonçalves Cordeiro. A lista 

composta pelos três mais votados foi enviada para apreciação do imperador, recaindo a 

escolha sobre Silva Machado.
29

 Sua nomeação para vice-presidente da Província do 

Paraná, em 1855, e a titulação de Barão com Grandeza, em 1860, demonstram sua 

importância política local, bem como confiança nele depositada pelo governo central.
30

 

Essa rota deveria ser guarnecida pela colônia militar do Jataí e por aldeamentos 

indígenas, núcleos efetivamente fundados em 1855, após ele ter sido eleito Senador. 

Sendo assim, torna-se relevante compreender os antecedentes da criação da Colônia  
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Militar do Jataí, assim como conhecer um pouco da trajetória e da atuação de Silva 

Machado nos sertões e na política imperial.  

 

1.2. O Barão de Antonina e as primeiras expedições ao Tibagi 

 

João da Silva Machado nasceu na freguesia de Taquari, no Rio Grande do Sul, 

em 1782. A localidade fazia parte de uma região tropeira. Assim, aos dezoito anos de 

idade Silva Machado passou a trabalhar como agregado e condutor de gado para a 

cidade de Sorocaba. E em 1809 surgem as primeiras noticiais de tropas conduzidas de 

forma independente por Silva Machado até Sorocaba.
31

 Dessa forma, estabeleceu 

patrimônio nas Províncias de São Paulo e do Paraná. As ligações que fez com famílias 

importantes em São Paulo, permitiram-no consolidar sua fortuna e posição social. No 

início de 1810 casou-se com Anna Ubaldina de Guimarães, filha do coronel Manoel 

Gonçalves Guimarães, dono de fortuna e de muitas sesmarias em Castro, Ponta Grossa e 

Curitiba. Por isso, seu casamento foi considerado estratégico para estruturar suas 

posses.
32

 Em 1815, no nascimento de sua primeira filha, tinha 33 anos. Suas viagens 

como condutor de animais lhe permitiram conhecer os interiores do Brasil meridional e 

até da América espanhola, experiências que o ajudaram a expandir seus negócios, que 

passaram a incluir a as abertura e manutenção de estradas. Ficou sócio do empresário 

Antônio da Silva Prado na arrematação dos impostos dos Campos de Guarapuava na 

década de 1820, e neste mesmo período tornou-se responsável pela conservação das 

vias terrestres entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. É nesta época que também inicia 

sua carreira política. Integrou a junta que, em São Paulo, escolheria deputados para as 

cortes de Lisboa. Assim, aproximou-se de um grupo político que teria participação 

preponderante na política província paulista, que incluía personalidades como Rafael 

Tobias de Aguiar, Diogo Feijó e Nicolau Pereira dos Campos Vergueiro.
33

 

Na década de 1830, casou a sua filha Balbina Alexandrina da Silva com Luiz 

Pereira de Campos Vergueiro – filho de Nicolau Pereira dos Campos Vergueiro
34

 – 
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estabelecendo uma ligação familiar com ricos e prestigiosos fazendeiros de São Paulo. 

35
 Foi também deputado provincial por São Paulo na legislatura de 1835 a 1843. Em 

1843, recebeu o título de Barão de Antonina, após a Revolta Liberal de Sorocaba. E 

após a Revolução Farroupilha (1835-1845), na qual teve atuação legalista, foi 

promovido a coronel do Exército imperial e incumbido de missões de reconhecimento 

nos sertões do rio Tibagi e de definições de fronteira, além da formação de aldeamentos. 

E, tão logo foi emancipada a Província do Paraná, em 1853, foi eleito seu Senador. 

Assim, consolidou ainda mais a sua ascensão social, ao construir uma imagem de 

empreendedor do sertão, articulador de importantes rotas, defensor da imigração e 

protetor dos índios.  

Como negociante no comércio de muar adquiriu imensa fortuna e, através de 

vínculos familiares, conquistou prestígio e espaço no cenário político provincial e 

nacional. Aos 62 anos, Silva Machado pretendia expandir a fronteira de seus domínios e 

negócios comerciais por meio da exploração dos sertões do Tibagi. Entre os motivos 

que o levaram a focar nessas áreas a caminho do Mato Grosso, estava o crescimento do 

negócio de animais, que com a ascensão do café, a partir de 1820, exigiu novas fazendas 

de invernada para engorda e descanso dos animais, durante o transporte entre o Rio 

Grande do Sul e Sorocaba. 
36

 Por outro lado, os investimentos necessários para conduzir 

tais explorações não eram pequenos, principalmente a criação de núcleos de 

povoamento nestes sertões. Sendo assim, ao alinhar seus projetos aos planos de 

ocupação do território do Governo, conseguiu apoio econômico para colocar em prática 

suas explorações.  

O livre direito de exploração dos territórios do Brasil meridional foi resultado de 

seu alinhamento com as premissas do governo imperial. Silva Machado criou 

aldeamentos nas regiões exploradas, prática estimulada pela política indigenista do 

Império, com objetivo de integrar estes sertões ao território brasileiro, enquanto buscava 

concentrar a população indígena errante em um espaço definido. Entre 1844 e 1857 
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empreendeu nove expedições que percorreram os rios: Verde, Tibagi e Paranapanema, 

em São Paulo, e Ivinheima, Iguatemi, Brilhante e Dourados, no Mato Grosso.
37

 

Para o governo central, a empresa de Silva Machado atenderia ao intuito de 

promover a colonização. O governo incentivou os empreendedores particulares a 

desenvolverem essas atividades e, em contrapartida, eles e garantiam, através do acesso 

sobre imensas parcelas de terras, a cobrança de impostos sobre o transporte, o poder 

sobre a população e a preponderância na luta por hegemonia econômica e poder 

político.
38

 

 Silva Machado, que já possuía fortuna e prestígio na década de 1840, pretendia 

ir mais longe e, através de suas explorações pelos sertões meridionais, ampliou suas 

posses, chegando a referir-se aos sertões do Tibagi como “meus sertões”. 
39

 E ele era 

reconhecido pela “habilidade de construir sentidos para as terras de Tibagi, Ivaí e 

Guarapuava”
40

, pois, com o desbravamento das matas e a criação dos aldeamentos, 

mantinha o controle sobre população e local ainda atribuía às terras um valor comercial, 

do qual se beneficiava, pois estes territórios eram liberados para atividades 

economicamente valorizadas.
41

 Antes da Lei de Terras, de 1850, Silva Machado 

articulou a posse de grandes áreas, e, posteriormente, em 1858, colocou parte delas (90 

mil metros quadrados) à venda.
42

 Ademais, a atividade de exploração de novos 

territórios lhe garantiam influência e grande reconhecimento político nacionalmente, o 

que assegurava a ele diversos favores que agilizavam seus empreendimentos.  

Em 21 de agosto de 1845, Silva Machado promoveu a primeira entrada das 

várias explorações realizadas para descobrir uma nova via de comunicação entre a 

província de São Paulo e o Baixo-Paraguai, via Mato Grosso, fazendo seguir uma 

bandeira de dezenove pessoas embarcando a partir do Rio Verde. Seu braço direito 

nessas empreitadas foi o sertanista Joaquim Francisco Lopes, um dos primeiros 

desbravadores da região Centro-Sul do Mato Grosso na década de 1830, e que 

comandou bandeiras para abrir caminhos, pacificar grupos indígenas, reconhecer rios e 
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tomar posses para seus mandatários.
43

 Silva Machado também recrutou o marinheiro e 

cartógrafo norte-americano John Henrique Elliott: este decidira, por curiosidade, 

conhecer o interior do Brasil e se estabeleceu em Curitiba, sendo arregimentado por 

suas habilidades na navegação. 
44

 

Para Sergio Buarque, tratava-se de uma “empresa para aventureiros audaciosos, 

mais inclinados à turbulência do que à submissão e ao trabalho construtivo” 
45

 ; e eram 

poucos aqueles que se arriscavam em tais explorações. Não se pretende, aqui, construir 

uma imagem heroica dos sertanistas, mas problematizar a participação dos vários 

agentes que fizeram parte do contexto específico de consolidação do Estado brasileiro, 

para o qual as tarefas de reconhecer, mapear e promover a ocupação do território eram 

fundamentais.  

A narrativa das viagens de Lopes e Elliott pelos rios e sertões se inicia em 1845, 

com a primeira entrada pelo rio Verde, que não obteve muito sucesso. Um ano depois, 

em agosto de 1846, uma expedição, agora partindo do rio Tibagi, foi organizada por 

Silva Machado.
46

 A nova rota pensada por Silva Machado início parece ter apresentado 

boas condições desde o início da jornada, não só pela navegabilidade do rio, mas 

também pelas condições dos seus terrenos, conforme Elliott afirmou ao atingir os altos 

da serra de Apucarana e analisar a região, em setembro de 1846,  

d’estas indagações concluímos que o Tibagy devia ser navegável logo 

para baixo da campina do Inhoho: que era necessário explorar taes 

campinas que tínhamos visto, a fim de ver se eram sufficientes para 

estabelecer um deposito, acomodar algum gado e servir de 

pastagem para as tropas que tivessem de conduzir mantimentos 

[grifo nosso].
47
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A preocupação de Elliot em identificar bons campos para estabelecer um 

depósito para o gado demonstra o interesse de Silva Machado em fazer desta rota um 

novo caminho de tropas, na qual estabeleceria invernadas. Após viajarem 54 dias 

(outubro de 1846), os integrantes da expedição voltaram para a fazenda de Perituva, em 

São Paulo apresentando exatas informações sobre a região a Silva Machado. Ele 

determinou que prosseguissem com as explorações até estabelecerem a via de 

comunicação ou terem a certeza sobre a impossibilidade de tal empreitada. Foi assim 

que o grupo iniciou a terceira entrada, apenas duas semanas depois de seu retorno, só 

que agora acompanhados por Luiz Pereira de Campos Vergueiro, genro de Silva 

Machado. Os exploradores chegaram aos campos do Inhoó, onde foi estabelecido uma 

“central de operações” para descobrir a rota desejada. Ali realizaram queimadas, 

fizeram roças e abriram picadões e, a partir desse ponto de apoio, começaram a explorar 

as campinas ao norte, às quais deram o nome de São Jerônimo. Concluíram que era um 

bom lugar para o depósito que se projetava. Assim, Silva Machado se apossou dessas 

terras e lá estabeleceu uma fazenda.  

Na quarta e na quinta entradas, iniciadas em dezembro de 1846, os 

desbravadores examinaram os terrenos para a abertura de uma estrada desde as 

campinas de São Jerônimo até a confluência dos rios Tibagi e Paranapanema. Elliott 

apontou que “as fadigas, privações e perigos inseparáveis da vida do sertanista tinham 

intimidado de tal maneira a gente que nos havia acompanhado que não foi possível 

arranjar camaradas suficientes para esta quinta entrada”
48

, seguindo apenas quatro 

pessoas. Nessa empreitada ficaram convencidos de que esse caminho não possuía 

propriedades para uma estrada e voltaram para a Fazenda Pirituva, para repassar as 

informações a Silva Machado. Os envolvidos verificaram que a descoberta das 

campinas de São Jeronimo “tinha despertado a ambição de algumas pessoas que 

moravam vizinhas a este sertão”
49

, e, segundo os sertanistas, algumas delas saíram treze 

léguas da Villa de Castro e fizeram algumas explorações em direção às ditas campinas, 

mas, ao se depararem com o mato cerrado, voltaram. A reação dos sertanistas, ao 

apontar a ambição de outros sobre as terras que exploravam, demonstrava a 

preocupação deles em estabelecer rapidamente o controle sobre as referidas paragens. 
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Por isso, no decorrer do ano de 1846, realizaram quatro expedições, uma em seguida da 

outra, e mesmo com tripulação reduzida, Silva Machado não pretendia atrasar as 

explorações.  

Em junho de 1847, partiu a sexta expedição, composta por Lopes, Elliott e mais 

dois camaradas. Eles pretendiam dar continuidade as investigações sobre o trânsito 

fluvial para o Mato Grosso. Para isso, seguiram o rio Tibagi até saírem no 

Paranapanema, atravessando depois o rio Paraná. Dali, desceram pelo rio Miranda, 

chegando finalmente em Albuquerque, na província do Mato Grosso no dia 9 de 

Setembro, quase três meses depois do início da jornada.
50

 Ao regressarem, descendo o 

rio Ivinheima, encontraram na margem direita uma porção de índios Kaiowá que, 

segundo os sertanistas, tinham “índole tímida e pacífica”. Isso estimulou-os a 

estabelecer relação de amizade com os nativos, posto que era também objetivo das 

expedições atrair essa população à catequese e ao mesmo tempo estimular a utilização 

da nova via de comunicação fluvial descoberta.  

 

 Mapa 1 - Via de Comunicação Fluvial-Tibagi, Paranapanema e Ivinheima 

 

Fonte: A Província Do Paraná – Carta Corográfica – Organizada Pelo Ten. Cel. Antônio P. F. Mendes 

Antas, Desenhada Pelo Cap Luiz Pedro Lecor, 1865 –Mapoteca Do AHEX, Cód.1221, Localização 

06.03.1221.Alterações realizadas pela autora. 
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A nova via de comunicação parecia ser em tudo preferível a que se fazia pelo 

Tietê, desde Porto Feliz até Cuiabá, utilizada desde as monções do período colonial e 

que somava 564 léguas entre Santos a Cuiabá, com 113 cachoeiras. A rota descoberta 

levaria da Vila de Antonina a Cuiabá em apenas 374 léguas – 190 a menos do que a 

anterior -, passando por apenas três cachoeiras. Destarte, em 1848, Silva Machado 

mandou abrir um picadão que facilitasse um bom porto de embarque, no mesmo rio 

Tibagi, e que ao mesmo tempo proporcionasse o melhor trajeto possível a quem 

quisesse empreender viagem para Mato Grosso. Em carta ao IHGB, em buscado apoio 

oficial, ele defendia seus planos, pois 

 

Essa rica província de Mato Grosso que tantos produtos naturaes tem para 

exportar, fica habilitada para melhorar sua sorte, estreitando os laços com a 

família brasileira com quem permutara os gêneros de que é fértil seu solo 

vivificado por um clima produtor. Outra vantagem é a facilidade com que o 

governo poderá fazer respeitar nosso território nas fronteiras com chiquitos e 

Bolívia que já nos tem querido disputar [...]; e finalmente o contato em que 

ficamos com o estado paraguaio.
51

  

 

Após instituir a nova rota fluvial para o Mato Grosso, os sertanistas iniciaram, 

em 27 de outubro de 1848, uma sétima expedição.
52

 Nela, Silva Machado ordenou que 

seus comandados examinassem a navegação e os caminhos na mata dos rios Paraná até 

chegar ao Baixo-Paraguai, e além da via fluvial também apontassem, nas margens do 

rio Ivinheima, o melhor caminho terrestre entre o porto no Tibagi até atravessar o 

Paraná. Essa expedição foi descrita por Joaquim Francisco Lopes e incluiu dez pessoas, 

incluindo um intérprete dos índios. Logo que alcançaram o rio Pirapó, o primeiro 

cuidado de Lopes foi procurar os vestígios da antiga Redução Jesuítica de Nossa 

Senhora do Loreto, abandonada em 1631. Em terra, ele examinou as propriedades do 

terreno e as margens do rio, onde só encontrou “matos firmes e próprios para cultura, 

boas madeiras e abundância de frutas silvestres”. Assim, Lopes indicou que o Pirapó 

tinha boas proporções para a construção de uma ponte. Continuaram a viagem 

examinando os rios Paraná, Samambaia e Ivinheima, onde encontraram um grupo de 

Kaiowá, incluindo o cacique Libanio. O sertanista registrou que os nativos os 
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cumprimentavam beijando a mão, o que atribuiu a um costume herdado dos jesuítas. 

Então, presenteou os índios com ferramentas e bijuterias, contando que foram enviados 

por Silva Machado, que “era tão amigo dos índios” e chamado de “Pahy Guassú” por 

grupos Kaiowá que já havia aldeado.
53

 Segundo Lopes  

“Compenetrado da eficácia de um bom tratamento prodigalizado a estes 

pacíficos filhos das florestas, eu me empenhei pôr em obra as salutares e 

constantes recomendações que VEx. nos tem feito, de empregar sempre o 

meio da persuasão e da brandura para com eles, por ser esse o único meio de 

os chamar a comunhão social”. 
54

  

 

Dessa vez, a exploração durou quase dez meses. Foram examinados ainda os 

rios Brilhante, Miranda, Dourados, Iguatemi, chegando ao rio Apa e à serra do 

Maracaju, onde localizaram a estrada que dá acesso à Redução Jesuítica de Santo Inácio 

e também seguia para vila de Cutuguati, no Paraguai.
55

 Fizeram o trajeto terrestre até o 

rio Miranda, passando por campos desertos e seguindo pelo rio Anhuac. No rio 

Brilhante, Lopes indicou um sítio que considerou apropriado para formar uma 

povoação, presídio ou colônia, apontando que seus clima e solo seriam bons para a 

plantação de cana, de algodão e de café. Mas apontou que o caminho terrestre projetado 

para o rio Ivinheima não seria possível.  

Desta forma, podemos perceber que Silva Machado buscou consolidar sua posse 

sobre estes territórios, fazendo o reconhecimento de boa parte dos rios na rota 

descoberta e adjacentes entre o Paraná e o sul do Mato Grosso, demarcando as melhores 

terras. Além disso, a aproximação com os Kaiowá, segundo Lopes, era uma 

recomendação constante de Silva Machado, que pretendia, também, localizar as antigas 

Reduções Jesuíticas do Guairá, onde almejava recriar a experiência de catequese e 

civilização dos índios a partir de novos aldeamentos.  

As expedições foram narradas com detalhes nos itinerários que Elliott e Lopes 

produziram, e renderam a Silva Machado uma cadeira no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). A publicação dos roteiros das viagens pelos sertões do 

Tibagi mostra também a preocupação em instituir saberes a respeito do território 

nacional, da qual praticamente nenhuma informação se possuía. E construir um 
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conhecimento, sobre a terra, clima e riquezas, que configurariam uma ideia de 

originalidade da jovem nação.
56

 Estes relatos são fundamentais para entender as 

pretensões de incorporação da natureza ao desenvolvimento do Brasil a partir do 

segundo reinado. Destarte, as descrições de Elliott e Lopes, como muitas outras da 

época apresentadas na revista do IHGB, exaltavam a opulência das matas virgens, a 

fertilidade da terra, os rios como vias de comunicações naturais, os terrenos salubres, os 

rios piscosos, as “árvores soberanas”, os palmitais e os campos nativos de erva mate.  

 Contudo, dão conta também das diversas dificuldades intrínsecas ao 

desbravamento dos sertões: as cachoeiras e os saltos perigosos, a presença de animais 

hostis, o contato com índios bravos, as chuvas que podiam em poucas horas fazer subir 

em quatorze palmos os rios. Os relatos reforçavam, portanto, a imagem heroica dos 

desbravadores. A ideia de inacessibilidade da floresta imprimia um tom épico à 

conquista da terra. Além disso, as descrições permitem observar como a tarefa de ir aos 

sertões constituiu-se num empreendimento de grandes proporções, exigindo capital 

humano e financeiro. Diante disso, aqueles que despendiam recursos nessa tarefa 

adquiriam não somente a posse de grandes parcelas de terra, mas também os prestígio e 

respeito da elite política. 

As primeiras tentativas de ocupar e civilizar a região ao norte de Curitiba no 

século XVII deixaram alguns vestígios que direcionaram as explorações de Silva 

Machado. Este utilizou como guia para tais expedições a memória do espanhol D. 

Manoel Antonio de Flôres, escritas em de 1756. O que se percebe é a busca pela 

articulação entre discurso e prática, pois estas áreas apesar de haverem sido 

abandonadas após a expulsão dos espanhóis no século XVIII, já possuíam uma memória 

histórica, que atribuía sentido ao projeto de Antonina; restauravam-se assim, os sinais 

do passado e uma memória que daria aos desbravadores legitimidade na sua ação.
57

  

Elliott exaltava, referindo-se a Silva Machado, que “nem um otro que não seja o 

Pahy Guassu dos Cayuaz da Faxina e de Jatahy terá para essas emprezas mais gênio, 
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energia e dedicação como os fatos demonstram”.
58

 Barão de Antonina no meio político 

e “Pahy-Guassu” entre os índios, Silva Machado tornava-se mediador entre a Corte e o 

sertão. 
59

 Percebendo este empenho, tornava-se mais seguro e vantajoso para o governo 

investir nesta empresa particular, após identificar sua relevância. Vale notar que, das 

sete expedições empreendidas entre 1846 e 1848, o Barão solicitou ressarcimento 

apenas da última
60

, quando a via de comunicação descoberta já havia sido instituída.  

As verbas oficiais do governo para este empreendimento começam a ser 

repassadas a Silva Machado a partir de 1853, após a criação da província do Paraná. 

Percebido pelo governo como de grande vantagem para a colonização, comércio e 

defesa, as verbas para sua instalação foram significativas. Para a nova Província do 

Paraná, foi enviado um total de 15:589$680. Deste montante, 3:000$000 foram para 

despesas das colônias militares, 2:000$000 para catequese e civilização dos Índios, e 

2:620$680 para as despesas com a nova via de comunicação de São Paulo ao Mato 

Grosso. 
61

 Em 1854, consta que para obras de conservação e melhoramento da estrada 

dos Campos de Fortaleza até o porto do Jataí, o Barão de Antonina recebeu a quantia de 

3:000$000.
62

 No mesmo ano, Silva Machado calculou em 14:852$600 as despesas, 

naquele exercício, com a Colônia Militar do Jataí e, logo, o ministério do Império 

colocou à sua disposição a quantia de mais 11:852$600 réis.
63

  

Antonina era então encarregado da direção e gerência superior dos 

estabelecimentos no Jataí, responsável pelas verbas gerais do Aldeamento de Palmas, na 

região ao norte da vila de Guarapuava e, ainda, controlava as barreiras, a arrematação de 

impostos na região.
64

 Desta maneira, ao longo desse período, foi comum particulares 

controlarem empresas para ocupação do território, abertura de estradas e fundação de 

colônias e aldeamentos indígenas. Consequentemente, homens como o Barão de 

Antonina captavam recursos e tiravam vantagens do governo, ao mesmo tempo em que 
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o Estado necessitava e se beneficiava do seu prestígio nas localidades, bem como de sua 

disposição e experiência em explorar os sertões, criar colônias indígenas e de imigrantes 

e abrir novas vias de comunicação.  

Neste sentido, observa-se uma relação intrínseca entre o Estado e os particulares. 

Antonina ampliava suas posses, mas o Estado definia suas fronteiras, não só frente às 

Repúblicas, mas também frente ao “mundo não civilizado”. Desse modo, a empresa de 

Silva Machado, colocada em prática por Lopes e Elliott, tinha enorme relevância para 

os planos do governo, pois o reconhecimento destas áreas, suas potencialidades e 

obstáculos era uma tarefa que consolidava o controle e domínio do Estado sobre suas 

partes. Assim como unir as províncias fortaleceria a ideia de nação.  

 Sabe-se que a emancipação política do Império não foi equivalente à 

constituição do Estado nacional, processo que se desenrolou durante todo o século XIX. 

Dele, fez parte o esforço para a constituição de uma historiografia que tinha como 

objetivo formalizar uma visão homogênea sobre o Brasil e o seu passado.65 O 

(re)conhecimento do território tupiniquim também fez parte dessa empreitada 

“nacionalista”. É nesse sentido que ao governo central interessava a publicação, em 

revistas como a do IHGB, das memórias dos desbravadores e dos itinerários por eles 

cumpridos nas viagens exploratórias. Em “Nação e Civilização dos Trópicos”, Manoel 

Guimarães reforça o nexo existente entre a constituição da nacionalidade e as já 

referidas jornadas, sobretudo no período que compreende as décadas de 1840 e 1850. 

Essa aproximação era fundamental para a construção da ideia de nação enquanto 

entidade tangível, que passava a “integrar” também às populações selvagens, minando 

possíveis influências exógenas
66

.  

 

1.3. A criação da Colônia Militar do Jataí e a definição das fronteiras. 

 

O decreto que criou a Colônia Militar do Jataí foi baixado em 2 de janeiro de 

1851. Naquele momento, o Barão de Antonina intensificou sua atividade, determinando 

que se fizessem roças no local e ordenando que, em 1852, os sertanistas Lopes e Elliott 

fossem até o rio Ivinheima, na Província do Mato Grosso, para de trazer os índios 
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Kaiowá que, durante suas expedições, eles buscaram persuadir. Os nativos ocupavam as 

matas desde o rio Iguatemi até o rio Ivinheima, e as áreas situadas entre os Campos 

Xerez e o Grande Paraná; alguns grupos já haviam aparecido na Comarca de Curitiba e 

no município de Itapetininga, mas retraíram-se, entrando nos sertões, ocupando a 

margem esquerda do Paranapanema. Era preciso que essa população, que vagava por 

esta vasta região, estivesse sob controle, liberando as paragens para o estabelecimento 

de núcleos de ocupação. Em 1852, Elliott conseguiu reunir 170 Kaiowá, incluindo seu 

cacique, Imbaracahy, e o grupo chegou no dia 21 de Novembro de 1852 ao local onde 

seria fundada a colônia militar, após quarenta e um dias de difícil viagem.
67

  

 O Barão de Antonina empenhou-se para que a colônia militar fosse 

concretizada, e conseguiu do governo o apoio necessário. Em 1854, ele já ocupava o 

cargo de senador, e o ministro do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, buscou 

atender prontamente ao seu pedido, deixando de lado os protocolos, e remetendo ao 

ministro da Guerra a seguinte mensagem: 

A urgência dispensa as formalidades – por isso, e porque conto com a 

bondade de V Ex. – segue por este meio, depois irá o Aviso, que tenha a 

bondade de me dar uma ordem ao Arsenal de Guerra afim de fornecer ao Sr. 

Barão de Antonina o armamento de que ele necessita para a Colônia Militar 

do Jatahy.
68

 

 

Todavia, consideramos que o prestigio do Barão de Antonina não era suficiente 

para mobilizar tantos auxílios do governo. A criação da CM atendia, sobretudo, aos 

planos imperiais. Em primeiro lugar, ela deveria garantir o trânsito entre os Campos 

Gerais do Paraná e a província do Mato Grosso, servindo de ponto de apoio e de recurso 

às pessoas que lá chegassem. Em segundo lugar, era papel da colônia colaborar com o 

policiamento, com a catequese e com a civilização da população indígena, coadjuvando 

os Aldeamentos de São Pedro de Alcântara, Pirapó e, posteriormente, de São Jerônimo. 

Em terceiro lugar, ela deveria cumprir papel estratégico, pois sendo um posto militar 

poderia auxiliar na defesa das fronteiras meridionais. Finalmente, a CM estava 

destinada a transformar-se em um núcleo de desenvolvimento econômico e de 
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povoamento, sendo sua região apontada como muito fértil para a agricultura. Em 1850, 

o ministro do Império já enfatizava o papel povoador desta colônia: “destinada a 

proteger os povoadores da nova via de comunicação [...] se transformando depressa em 

uma bela povoação”. 
69

 

 No ano de 1853 chegaram os primeiros engajados para a Colônia Militar do 

Jataí. E, em 1854, o governo deu ordens para que fossem entregues ao Barão de 

Antonina 20 escravos da nação, oriundos da Fábrica de Ferro de Ipanema, para o 

serviço dos núcleos do Jataí.
70

 O sertanista Joaquim Francisco Lopes foi o encarregado 

de organizar os serviços do Aldeamento de São Pedro de Alcântara e de preparar a 

inauguração da Colônia Militar do Jataí. O Barão de Antonina escreveu, então, ao 

ministro do Império para solicitar mais dez escravos da nação, para somar um total de 

30, como incialmente havia solicitado.  

 [...] reclamando por isso os dez que faltão para completar o numero que lhe 

requisitou para os trabalhos a fazer nos aldeamentos da província do Paraná, 

rogo a N Exª se digne de expedir ordem para que o dito Barão receba os dez 

escravos que pede , ou na sua falta , africanos livres.
71

 

 

O Barão de Antonina teve os seus pedidos rapidamente atendidos. No mesmo 

ano, foi nomeado para dirigir a Colônia Militar do Jataí Thomaz José Muniz, major 

reformado do exército. Ele, ao chegar ao Jataí, em janeiro de 1855, informou que se 

deparou com meia dúzia de indivíduos em situação desoladora por falta de alimentos e 

dispostos a evadirem-se. Percebendo a impossibilidade de fazer coisa alguma, o major 

regressou ao seu domicílio – na vila do Rio Negro
72

 – para aguardar orientação acerca 

dos novos procedimentos. Retornando no dia 9 de agosto a Jataí, não percebeu grandes 

mudanças, fora um pequeno aumento da população. Ainda assim, inaugurou a Colônia 

Militar do Jataí em 10 de agosto de 1855. Neste momento havia na colônia 31 operários 

(com suas famílias) e um capelão, o missionário capuchino Frei Mathias de Genova. 
73

 

O diretor, major Muniz, considerava “a conveniência de povoar aqueles sertões imensos 

abandonados ao domínio do selvagem e das feras e cujas terras são superiormente 
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excelentes como são de imensas”.
74

 Mas, para a sua frustração, como veremos melhor 

nos próximos capítulos, a pouca atração de povoadores foi um dos problemas constantes 

para a constituição da colônia.  

A população da Província do Paraná, em 1854, era escassa. Girava em torno de 

62.258 habitantes e estava concentrada, em sua maior parte, nas cidades de Curitiba, 

Paranaguá, São José dos Pinhais, Antonina e Castro
75

. Assim, boa parte do território 

permanecia com povoação escassa. Ademais, os sertões onde foram fundados esses 

núcleos, como o termo já indica, eram lugares ermos e distantes, cujas privações 

tornavam a colonização espontânea impraticável. Sendo assim, como previa o 

Regulamento, a colônia compôs sua população com indivíduos contratados para 

conservarem-se por tempo determinado, de dois a três anos, na localidade. A maior 

parte do contingente demonstrava intenção de retirar-se logo que expirasse o prazo do 

seu engajamento.
76

 Segundo indicou José Thomaz Muniz, “além dos indivíduos que 

foram contratados e existem no estabelecimento, ninguém mais absolutamente tem 

vindo para o lugar com desígnio d’estabelecer-se desde que se acha instalada a 

colônia.
77

 

De acordo com o major, o fato de nos primeiros anos da Colônia Militar do Jataí 

não ter se desenvolvido o comércio através da navegação do rio Tibagi para o Mato 

Grosso, como era esperado, foi uma das causas principais para a parca atração de novos 

colonos. Eele asseverava  

Que da importância e possibilidade desse comercio concebeu-se a ideia 

exagerada atribuindo-se a navegação mais facilidade de que ela realmente 

apresenta e dando-se já como fato a perspectiva ainda remota de um 

comercio regular e bem estabelecido entre as duas províncias.
78

 

 

E afirmava, impaciente:  

 

do povo dessa província a menor tendência para empreender ou dar-se a uma 

espécie de comercio [...] que talvez mesmo bem longe estejam de saberem-no 
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compreender como seja esse, cuja ideia serviu de uma das bases, se não foi a 

primeira para a fundação da colônia militar.
79

 

 

O diretor indica que o comércio entre as províncias não era uma demanda da 

população ou de seus comerciantes e que, mesmo sendo a via de comunicação que 

passava pela Colônia Militar de Jataí a mais rápida, ela ainda apresentava dificuldades 

que afastavam possíveis interessados.  

Sua percepção não era absurda, pois o projeto de abertura das estradas para a 

província do Mato Grosso, saindo das províncias de São Paulo e Paraná, foram políticas 

descoladas dos interesses comerciais das elites mato-grossenses. Viviane Morais nos 

indicou que o interesse em criar uma rota paulista não foi espontâneo, mas resultado da 

ação de políticos paulistas que tiveram acesso a postos como presidente de Província do 

Mato Grosso ou, então, desempenharam funções no governo central. Os comerciantes e 

produtores do norte do Mato Grosso preferiam negociar com o Rio de Janeiro, 

utilizando os caminhos por Goiás e Minas Gerais, seguindo uma tradição comercial da 

colônia no período da mineração. Quando, em 1837, o presidente da Província do Mato 

Grosso, José Antônio Pimenta Bueno, grande entusiasta da comunicação com São Paulo 

(pois livraria a província da dependência mercantil do Rio de Janeiro, trazendo 

prosperidade), parou para ouvir a opinião da elite mercante, descobriu que ela preferia o 

comércio com o Rio de Janeiro, realizado em grande parte pelas rotas terrestres de 

Goiás, que bifurcavam para São Paulo ou Minas Gerais.
80

 A abertura das estradas entre 

as Províncias de Mato Grosso e São Paulo e, posteriormente, do Paraná, era, então, 

objeto da articulação dos presidentes destas duas províncias e do governo imperial, sem 

laços com o comércio que predominava na capital do Mato Grosso, à época localizada 

em Vila Bela, e não em Cuiabá. 
81

  

A criação da Colônia Militar do Jataí – bem como a das de Itapura e 

Avanhandava, no vale do Tietê, em São Paulo – fez parte deste plano de comunicação 

interprovincial. Com o estabelecimento desses núcleos seria estimulado o povoamento 

daquela região, o que permitiria maior integração da província do Mato Grosso ao jogo 

político imperial. No contexto de expansão da economia cafeeira, parecia mais 

interessante incorporar a referida província às relações comerciais que dinamizavam a 
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economia na época, ou seja, àquelas que passavam por São Paulo. 
82

 Destarte, a Colônia 

Militar do Jataí, no Paraná, deveria ser polo de atração colonizadora e, por conseguinte, 

promover a utilização desses novos caminhos que se pretendia criar.  

É importante pensar que até o início do XIX a província do Mato Grosso possuía 

uma economia agropecuária voltada para um comércio interno.
83

 Só a partir da década 

de 1830 é que implantou-se, por lá, uma economia pecuária que se estruturava em um 

modelo extensivo, de baixo nível técnico, com vistas a abastecer os centros 

consumidores do Sudeste. Assim, a Província do Mato Grosso começou a se inserir no 

mercado de abastecimento nacional. Seria somente a partir de 1840 que as remessas de 

gado para o Sudeste começariam a ocorrer com maior regularidade, passando por Goiás. 

84
 De acordo com o estudo de Luiz Borges, Silva Machado percebia as mudanças e, por 

isso, procurou estabelecer-se na região a partir do estabelecimento de uma nova rota 

pelos rios Tibagi e Paranapanema, em São Paulo, e pelos rios Ivinheima, Miranda e 

Paraguai, no Mato Grosso, medida que valorizaria as terras de que se apossara durante 

suas expedições. 
85

 Com a descoberta dessa via de comunicação fluvial mais rápida pelo 

Paraná, previu-se o desenvolvimento do comércio interprovincial. Contudo, não havia 

bons caminhos terrestres, preferíveis nas viagens de tropas de muares. 
86

 Neste sentido, 

Antonina inseriu em seu plano inicial a abertura de uma estrada. 

Percebe-se que este comércio era pensado pelo governo como uma vantagem em 

longo prazo e não como motivação central para criação daqueles núcleos. A prioridade 

naquele momento era instituir a comunicação entre as províncias, reduzindo os espaços 

desabitados, que até então pareciam instransponíveis. Logo, compreende-se que, na 

criação da Colônia Militar do Jataí, a dimensão política (fortalecimento do Estado) 

prevalecia sobre a dimensão econômica.  
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Entre 1855 e 1858, novas expedições foram ordenadas pela Corte aos rios 

Tibagi, Paranapanema, Ivinheima, Dourados e Brilhante, o que ressalta a necessidade de 

o governo estabelecer pontos estratégicos para definição das fronteiras e para guarnecê-

las. A integridade do território era tema central da política interna e externa, e os 

estadistas percebiam a necessidade de o país ser respeitado internacionalmente e ter seus 

limites bem definidas.
87

 A transferência da responsabilidade sobre as colônias militares 

para o ministério da Guerra, em 1861, reforçou o papel dos núcleos próximos das 

fronteiras internacionais como o sendo o de vigilantes. A presença dessas CMs eram, 

ainda, uma demonstração de controle sobre o território diante das constantes tensões na 

região do Prata. Assim, foram estabelecidas colônias militares na vila de Miranda, nas 

proximidades do rio Paraguai, e no rio Dourados, ao sul da província do Mato Grosso. 

Elas que passaram a guarnecer os principais pontos por onde poderiam penetrar forças 

estrangeiras provenientes de países instáveis, caracterizados, à época, por uma situação 

de conflito militar quase permanente nas fronteiras e por serem regidos, aos olhos do 

governo brasileiro, “por um sistema político diverso e indesejado”.
88

  

Além de limítrofe à vulnerável Província do Mato Grosso, a Província do Paraná 

fazia fronteira com a Confederação da Argentina a Sudoeste, e com o Paraguai, a Oeste, 

Por isso mesmo, era estratégica para a defesa do Império. A política externa do 

Conselho de Estado brasileiro buscava a livre navegação dos rios, bons acordos 

econômicos e a definição de fronteiras.
89

 Em 1850 foi idealizado um tratado de 

comércio e navegação entre Brasil e Paraguai, que também visava a uma aliança 

defensiva contra o ditador Rosas da República da Argentina e o estabelecimento de 

auxílios entre os dois países para conquistar a livre navegação do rio Paraná até o rio 

Paraguai.
90

 Contudo, o Paraguai impôs condições para a definição de limites, o que 

impediu a ratificação do Imperador do Brasil.
91

 Em 1856, um novo tratado foi firmado 

com o Paraguai, com modificações, mas ele mantinha os mesmos princípios de 1850, 
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liberando a navegação dos rios Paraná e Paraguai. Assinou-se, ainda, uma convenção de 

limites, que previa o estabelecimento de linhas divisórias entre os dois países. 
92

  

 

Mapa 2 - Fronteiras do Brasil meridional com as Repúblicas vizinhas  

 

 

Fonte: Candido Mendes de Almeida. Atlas do Império do Brasil.Rio de Janeiro. Lithographia do Instituto 

Philomático , 1868 Alterações da autora.  

 

 

Pequenos conflitos registrados ao longo da década de 1850 demonstraram a 

calamitosa situação de abandono vivenciada na fronteira entre o Paraguai e a Província 

do Mato Grosso. De acordo com Moniz Bandeira
93

, a região era uma das mais débeis do 
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Império. A escassez de vias de comunicação terrestres a tornava mais vulnerável a 

ataques estrangeiros e dependente em relação à navegação via rio Paraguai para o 

abastecimento local. Embora as relações entre o Brasil e o país vizinho tenham sido 

reatadas através do Tratado de amizade, comércio e navegação (1856), a situação entre 

ambos continuava sensível. Tanto que o governo imperial reforçou, a partir de 1857, a 

defesa das fronteiras no Mato Grosso, como verificamos na correspondência ministerial 

sobre o envio de forças via rio Tibagi. A Lei nº 1042, de setembro de 1859 autorizou, 

ainda, a construção “ na Província do Mato Grosso, desde já, [de] uma fábrica de ferro e 

[de]outra de pólvora”
94

, medida que visava garantir o abastecimento com materiais 

bélicos. 

O contexto de tensão certamente acelerou os processos de criação das Colônias 

Militares e de envio de guarnições para a região do Mato Grosso. Tanto é assim que, 

dentre as 27 CMs erigidas durante o Império, nove foram instaladas naquela 

província(cinco delas foram estabelecidas na década de 1850: Nioac, Brilhante, 

Dourados, Miranda e São Lourenço).  

Dessa maneira, na década de 1850, além de traçar políticas diplomáticas, o 

governo se empenhava em medidas preventivas, visando a “expansão para dentro”, 

com a criação das colônias militares e abertura de novas vias de comunicação para 

integrar as províncias. Isso não significava que uma situação de guerra com o Paraguai e 

Entre Rios era prevista desde essa época, mas demonstrava uma preocupação urgente 

em definir os limites e guarnecer zonas sensíveis à absorção, especialmente na Bacia do 

Prata. A historiadora Jaqueline Silva aponta que naquela região os conflitos políticos, 

com disputas por poder e território, efervesciam, e que somente após a definição de suas 

fronteiras com os países vizinhos o Estado brasileiro estaria efetivamente consolidado.
95

 

Duarte da Ponte Ribeiro, importante cartógrafo e diplomata do Império, em 1844, 

asseverava
96

 que  
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as republicas vizinhas chamam povoadores para a sua fronteira com o 

Império desde 1833 (Bolívia) oferecendo largas datas de terras 

compreensivas de solo brasileiro posto que mal definido: e ultimamente 

decretou o estabelecimento de colônias militares no prolongamento da raia 

comum com o Brasil e já designou para elas alguns pontos que consideramos 

nossos, não obstante estarem em perfeito abandono.[...] A província do Mato 

Grosso deve ter em si os meios não só de bem guarnecer as suas 

fortificações, e isto quanto antes, como as de defender de qualquer tentativa 

externa. Deve por estabelecimento de Marinha , desenvolver a navegação 

interna por todos os rios.
97

  

 

O diplomata lembrava, ainda, que “não basta ter pontos fortificados e 

destacamentos em toda fronteira”, mas que “é preciso desenvolver por toda ela uma 

população agrícola ou industrioza da melhor gente do paiz”.
98

 O Brasil precisava se 

constituir enquanto país forte. E a sua política externa precisava ser direcionada para a 

definição das fronteiras como meio de garantir a paz e a boa relação com as nações 

vizinhas.  

 

1.4. O Tibagi como via de comunicação 

 

A integridade do território nacional era uma das principais preocupações do 

governo e assegurá-la dependia, entre outros fatores, de integrar as províncias. Diante 

disso, o território sob poder do Império precisava ser conhecido e mapeado, de forma a 

tornar possível o domínio sobre as regiões mais vulneráveis a ataques e anexações. 

Afinal, como um território referido como “sertão desconhecido” poderia ser contestado 

pela coroa brasileira? Portanto, estabelecer boas vias de comunicação interligando as 

províncias que faziam limite com Estados vizinhos era um movimento estratégico: ele 

garantiria condições para o povoamento dessas áreas, para a vigilância sobre elas e, 

ainda, para a consequente proteção das fronteiras. Sendo assim, existiu um consenso 

quanto à importância de promover uma nova via de comunicação entre as Províncias do 

Mato Grosso e do Paraná, valendo-se dos rios Tibagi, Paranapanema, Ivinheima e 

Brilhante (mesmo sem evidencias de que se realizaria, em curto prazo, a expansão do 

comércio nesse novo caminho). Em 1853, o presidente da Província do Paraná, Zacarias 

de Góis e Vasconcelos, em correspondência com o ministério do Império, apontava que  
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 [...] o transporte pelo Tibagy, Paranapanema, Ivinheima e Brilhante suppõe 

muito menor distância a vencer do que pela actual via de communicação com 

o Mato Grosso, e que é da maior conveniência tentar, se corresponder ao que 

se espera cultivar, a nova via de communicação [...]
99

 

 

Contudo, antes de enviar homens e objetos bélicos pela nova via de 

comunicação, o governo precisava certificar-se sobre as condições oferecidas pela nova 

rota. Após os desbravamentos promovidos sob comando do Barão de Antonina e a 

instalação da Colônia Militar de Jataí, novas explorações foram realizadas, agora sob a 

ordem direta do governo imperial. 

Em 1855, o Capitão engenheiro Manoel Joaquim Pinto Pacca foi enviado por 

ordem do ministro da Guerra, então Marquês de Caxias, para examinar e informar 

detalhadamente se era viável o envio de material bélico pelo Rio Tibagi para a Província 

do Mato Grosso.
100

 Pacca buscou, antes de fazer a viagem, detalhes sobre a rota com o 

Barão de Antonina e com o Tenente coronel e vice-presidente da Província do Paraná, 

Henrique de Beaurepaire Rohan. Segundo Pacca, o Barão  

na forma de seu costume, que he não achar difficuldades, figura o transporte 

a que alude [...] , tão commodo e economico , que pode custar ao Estado 

metade da despesa, que se faria, remettendo-se os artigos bellicos pelo modo 

actualmente em uso
101

.  

 

 Segundo Pacca, Henrique de Beaurepaire Rohan
102

, engenheiro de reconhecida 

experiência na abertura de novas vias de comunicação,  

abundando em reflexões sobre meios de fácil condução para a província de 

Matto Grosso,[...] reconhece a possibilidade da remessa dos artigos bellicos 

pelo Tibagy e acha mesmo esse meio de condução mais apropriado para os 

objectos que se tiverem de enviar para a fronteira de Matto Grosso.
103
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Após a viagem, que durou 98 dias, Pacca, seguindo o roteiro sugerido pelo 

Barão de Antonina, informou que percorreu um total de 532 léguas. Assim, ele concluiu 

que, apesar das opiniões convergirem sobre a menor distância que se tinha de vencer 

pelo Tibagi, e considerar que conviria tentar uma remessa por meio dessa via, ele não 

assegurava que o transporte “se effetue tão economicamente como pensa o Barão de 

Antonina, nem ainda por dous terços da despesa, que presentemente se fás”.
104

 

Em 1856, o tenente e engenheiro Beaurapeare Rohan, então vice-presidente da 

Província do Paraná , também reavaliou a rota. Suas impressões foram reunidas em 

relatório apresentado à Assembleia Provincial. Ele apontou que, segundo as 

informações do cadete José Antonio de Freitas Dantas, existiam estorvos que impediam 

o trânsito das canoas naquela rota, tornando-se improvável realizar a viagem no tempo 

apontado pelo Barão de Antonina. Rohan concluiu que o itinerário proposto era inexato 

e ponderou que o trajeto pelo rio Ivaí poderia se tornar a melhor via para a província do 

Mato Grosso
105

. Diante do parecer de Rohan, o ministro do Império, Luiz Pedreira do 

Coutto Ferraz, requisitou com urgência, à presidência da província, “todas as 

informações existentes acerca da navegabilidade do rio Ivahy, com o propósito de 

descobrir a preferência sobre o Tibagy e Paranapanema quanto a facilidade de 

comunicação com a província do Matto Grosso”. 
106

  

Vemos que o Barão Antonina poderia ter atribuído vantagens para essa via de 

comunicação maiores do que as realmente praticáveis. Isso porque interessava a ele 

torná-la frequentada e, assim, dinamizar o uso das – e valorizar as - as terras de que 

havia se apossado na região. Além disso, se confirmada a credibilidade do caminho 

fluvial proposto pelo Barão, era de se esperar maiores investimentos do governo para 

desenvolver a colônia militar, os aldeamentos indígenas e as estradas.  

Em 31 de dezembro de 1857 teve início uma nova expedição, mais ambiciosa e 

com mais recursos. Ela iniciou no Porto do Jataí e estendeu-se até a fronteira oeste da 

Vila de Miranda, percorrendo os rios Tibagi, Paranapanema, Paraná, Samambaia, 

                                                           
104

 Idem.  
105

 PARANÁ, Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial do Paranã no dia 1.o de março 

de 1856 pelo vice-presidente em exercício, Henrique de Beaurepaire Rohan. Curityba, Typ. Paranaense 

de C. Martins Lopes, 1856. p.166 
106

 ANRJ, IJJ(9)37, 1856, Ofício do Ministério do Império Luiz Pedreira do Coutto Ferraz ao presidente 

da província do Paraná.  



  62 

Ivinheima, Brilhante, Anhuac e Miranda.
107

 Epifanio Candido de Sousa Pitanga, 1º 

Tenente de Engenheiros, foi o responsável pela jornada foi. A respeito do estado da 

estrada entre a Vila de Antonina e a Colônia Militar do Jataí, Pitanga descreveu-a como 

 

[...] uma estrada de pouco mais de oitenta léguas, que atravessa duas cidades, 

sem contar a de Antonina; uma Villa, duas freguesias, grande numero de 

fazendas de criação de gado e de lavoura, contando dois terços de sua 

extensão em campos e na parte montuosa um quarto apenas, que se não 

presta a rodagem, e completamente pacifica na zona do sertão, nem inspira 

horror, e antes dá motivos a bem fundada sympathia.
108

 

 

 O engenheiro Pitanga mostrou-se mais animado que seus antecessores. 

Descreveu o trajeto realizado desde o Porto do Jataí até o Porto do Barbosa, no rio 

Brilhante, no qual despendeu 27 dias, e informou todas as características de largura e 

profundidade dos rios, bem como detalhou aspectos relativos ao relevo e à fertilidade 

dos terrenos que encontrava. Discorreu que “a viagem foi feita com o mais feliz 

sucesso; houve sempre abundancia de viveres e ordem. Todos os rios que percorri são 

geralmente saudáveis, piscosos, abundantes de caça, sendo todos elles isentos de 

ataques dos gentios”.
109

  

Pitanga verificou que o rio Tibagi, em frente á Colônia Militar, possibilitava 

qualquer gênero de navegação, mas recomendava que fosse dada preferência para o 

envio de objetos bélicos até o mês de setembro, quando todos os rios que cortavam a 

estrada permitiram franca passagem nas corredeiras, o que não ocorreria em períodos de 

seca. Concluiu notificando que “desta arte de seis meses de viagem fluvial sem os 

incômodos que a tornam desagradável nos tempos secos. Navegação que assignalará 

uma nova era de progresso para o nosso país”.
110

 

Em conformidade com as sugestões de Pitanga, em dezembro de 1857 partiram 

da Corte cem soldados com destino à Província do Mato Grosso, tendo como caminho 

escolhido o Porto do rio Tibagi. O grupo seguiu de Castro para Jataí, com auxílio do 

encarregado do Barão de Antonina, o engenheiro Feliciano Nepomuceno Prates. 

Durante a viagem, alguns soldados adoeceram e um deles morreu. Além disso, houve 
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doze deserções. O contingente desfalcado foi completado pelos soldados da Companhia 

Provisória, seguindo ordens do então presidente da Província do Paraná, Francisco 

Liberato de Mattos. O engenheiro Prates ficou responsável pelo fornecimento de 

embarcações para o transporte do contingente do rio Tibagi ao rio Brilhante.
111

 Em 3 de 

fevereiro de 1858, o diretor Thomaz Muniz respondeu à solicitação do presidente da 

província, encaminhando um roteiro circunstanciado da viagem que as tropas enviadas 

percorreriam – disse que seriam cerca de 43 dias de viagem e indicou todos os pousos 

conhecidos do caminho, assim como as despesas para cada soldado transportado. 

Deixou claro, ainda, quais seriam os auxílios que a colônia prestaria para a tropa.
112

 

Thomaz Muniz apareceu como um intermediário importante, tanto com conhecimentos 

necessários para a expedição, como fornecendo o apoio material – a colônia militar 

apoiava aqueles que adentravam naquele caminho.  

O envio do contingente a partir do Tibagi mostra como crescia a preocupação 

em guarnecer as fronteiras no Mato Grosso. Tinha-se em vista que as relações entre 

Brasil e Paraguai sempre foram inconstantes, e na ausência de um comércio sistemático, 

as possibilidades de confronto entre os dois países não era descartada por ambos os 

lados.
113

 Vemos tais intenções, de acelerar o estabelecimento de policiamento nas 

fronteiras, inculcadas na fala do presidente Francisco Liberato. Ele questionava os 

valores cobrados por Prates para o transporte dos praças ao Brilhante e propunha ao 

governo que fossem construídas embarcações por conta própria, “sendo possível, com 

isso, se fazer a remessa de dois em dois meses de 100 a 150 praças sem intervenção de 

particulares”.
114

 Liberato demonstra, aqui, a preocupação em tornar este transporte 

ainda mais rápido e econômico, de modo que se pudesse, com mais facilidade, 

guarnecer as fronteiras da Província do Mato Grosso.  

Uma derradeira expedição foi agenciada no ano seguinte, em 1858. Seus 

preparativos iniciaram ainda em 1857, com a elaboração da Instrução para exploração 

dos terrenos situados entre os rios Iguatemy e Ivinheima. Ela definia quem seriam os 

comandantes (e suas atribuições)e a tripulação, e estabelecia as etapas e os objetivos a 
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serem cumpridos. O primeiro artigo da Instrução colocou o sertanista Joaquim 

Francisco Lopes no comando da escolta, composta de cinco canoas, em que se 

distribuiriam oito assalariados, quatro africanos livres 12 índios Kaiowá (provenientes 

dos aldeamentos situados nas colônias do Jataí) e cinquenta praças.
115

 

O segundo artigo definiu o piloto João Henrique Elliott como responsável de por 

traçar a rotada expedição, elaborar os mapas dos rios Iguatemi e Ivinheima, e coletar as 

informações sobre o terreno limitado entre os dois rios, com detalhamento sobre a sua 

extensão e tipo e indicação sobre qual cultura seria propícia a cada área.
 116

 Elliott 

deveria ainda “[...] indicar os lugares onde com vantagem se poderia estabelecer 

colônias militares e aldeamentos em que com mais facilidade se possão reunir os 

selvagens que errão pelas visinhanças do dito terreno”.
117

 

Além dessa instrução detalhada - não encontrada para outras explorações 

similares- a expedição distinguiu-se em razão da instrução para que fossem destruídos 

quaisquer sinais e monumentos paraguaios em território brasileiro. Também as pessoas 

oriundas da nação vizinha deveriam ser intimadas e evadir do Império.
118

 As 

prerrogativas expressas nestas instruções do governo corroboram a urgência em 

instituir, definitivamente, os limites do Império.  

Apesar de os sertanistas Elliott e Lopes estarem no comando da expedição, não 

era mais o Barão de Antonina quem definia os moldes em que ela se realizaria. O 

ministério do Império, o ministério da Guerra e a presidência da Província do Paraná 

estavam envolvidos diretamente nessa tarefa. O soldo e etapa da escolta, bem como as 

munições de guerra, correriam por conta do ministério da Guerra, enquanto a 

organização da escolta caberia ao gestor da província. Já o comandante da expedição 

deveria comunicar todas as ocorrências à presidência, que as encaminharia ao ministro 

do Império.
119
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A expedição partiu no dia 13 de abril de 1858 da Colônia Militar do Jataí , 

levando os suprimentos necessários para oito meses de viagem. Durante a viagem, uma 

canoa que conduzia soldados afundou, e sete teriam morrido afogados. Lopes retornou à 

Colônia Militar do Jataí no dia 2 de Julho, trazendo informações sobre a exploração do 

rio Dourados, onde, três anos depois, o governo mandou fundar a Colônia Militar de 

Dourados.  

As expedições empreendidas de 1855 a 1858 aconteceram em condições 

distintas na comparação com as primeiras, realizadas pelo Barão de Antonina a partir de 

1845. As mais recentes aconteceram quando já existia uma estrutura básica 

estabelecida, bem como conhecimento sobre a região, viável graças ao estabelecimento 

da Colônia Militar do Jataí, dos Aldeamentos de São Pedro de Alcântara e do Pirapó 

(este último às margens do Paranapanema), e da fazenda (e futuro aldeamento) de São 

Jerônimo estabelecida no caminho para Castro.  

Em 3 de Janeiro de 1856, a criação de uma subdelegacia no Jataí, tendo como 

responsável o diretor da Colônia Militar do Jataí, reforçou o papel do colônia no 

sentidos de estabelecer a vigilância e impor a ordem pública ante o aumento da 

circulação de pessoas na região. Assim, o diretor da Colônia Militar do Jataí tornava-se 

representante da autoridade do estado naquelas matas. Entre suas atividades, em 1858, o 

diretor Muniz informava que  

 

Constando-me por pessoas agora chegadas de Miranda, que fora ali preso o 

reo de morte Roberto Pires, que no distrito de Castro assassinara, em dias de 

Maio do anno próximo passado, a Firmino de tal; e como tenho de requisitar, 

e o farei na próxima ocasião que se offerecer a remessa do dito preso para 

esta província. 
120

 

 

A Colônia Militar do Jataí foi fundada entre as cidades de Cuiabá e Curitiba, 

onde havia apenas densa floresta, difícil de transpor. A cidade mais próxima a ela era 

Castro, distante muitas léguas. Por isso, seu estabelecimento naquele sertão significava 

um alívio para quem demandava aquelas paragens e uma maior facilidade na 

comunicação entre as províncias. A colônia militar prestava auxílio aos viajantes, 

informava as autoridades sobre acidentes, conflitos ou eventos na região, e capturava 

desertores ou criminosos. Além disso, recebia e encaminhava ofícios e cartas dos 

presidentes provinciais aos engenheiros ou militares em exploração. Assim, tanto a 
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colônia como o aldeamento cumpriam seu papel de prestar auxílio aos passantes, 

oferecendo não apenas mantimentos e pouso, mas também informação sobre os trajetos 

e caminhos e mão de obra (de africanos livres e índios) para os serviços de remeiro ou 

tradutor. Esses trabalhadores possuíam o conhecimento sobre os rios e matas da região, 

algo precioso, que poderia definir os resultados das viagens e até a própria 

sobrevivência dos exploradores, tendo em vista os perigos do sertão. No roteiro 

apresentado por Muniz, em 1858, ele informava que seriam necessários 25 dias para ir 

do Porto de Jataí até o Porto do Prates, já no Mato Grosso. Ele sinalizava todos os 

pousos por onde os viajantes que, o trajeto fluvial, as condições de passagem, a 

localização das cachoeiras e quedas e, finalmente, onde iniciava a viagem terrestre. 

Assim, muitas das dificuldades apresentadas nos caminhos eram evitadas.  

Em 1857, o engenheiro Feliciano Nepomuceno Prates recebeu ajuda dos 

diretores Thomaz Munis e Frei Timótheo, que o acompanharam em parte do trajeto da 

viagem. Assim como do sertanista Lopes, que recebeu ainda o suporte de africanos 

remadores e índios tradutores do Aldeamento de São Pedro, por ordem da presidência 

da província. Além disso, em 1858 o diretor recebeu ordens para que fossem 

construídos dois batelões
121

 para o uso de tropas que ali chegariam.  

A dinamização desta área havia se alterado significativamente. No Aldeamento 

de São Pedro, em 1857 a população era composta por 300 índios Kaiowá e 32 africanos. 

Na colônia militar, em 1858, havia 154 pessoas, considerando os operários e suas 

famílias. E, apesar das inúmeras lamentações do seu diretor a respeito do pouco 

progresso, o mesmo admitia que  

Se esta colonia não tem prosperado tanto quanto eu como seu diretor mais do 

que ninguém dezejava; ninguém poderá com tudo dizer que não tenha ella 

progredido de um modo esperançoso e mesmo animador , si se attender as 

difficudades com que tem lutado sem meios de as remover de prompto.
122

 

 

Para uma região tão afastada e com inúmeras limitações – que incluíam a falta 

de boas vias de comunicação -, não se poderia exigir que em poucos anos a partir da 

fundação, o núcleo atingisse todos os seus propósitos. É pertinente recordar de que a 

região, até então, era praticamente desconhecida, e que nela não houve vestígios de 

“civilização” até meados do XIX. Por isso, a existência destes núcleos foi fundamental 
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na segunda fase de explorações, na qual o governo empenhou-se em se certificar sobre 

as vantagens que o Barão de Antonina exaltava quando se referia à via de comunicação 

para o Mato Grosso.  

Sobre as vantagens da rota pelo rio Tibagi até o Mato Grosso, foram registradas 

opiniões diversas após as muitas viagens exploratórias realizadas, pois outro caminho 

começava a ser explorado, pelo rio Ivaí, que notadamente passou a ser utilizado a partir 

da década de 1860. O percurso pelo rio Tibagi, contudo, não parece ter sido 

abandonado. O Relatório dos engenheiros José Keller e Francisco Keller
123

, apresentado 

ao ministério da Agricultura em 1865, apontava que o caminho pelo Ivaí era mais longo 

(em 21,31 léguas) na comparação com o que passava pelo Tibagi e pelo o 

Paranapanema. Além disso, eles apontaram, como pontos negativos da primeira opção, 

fretes mais elevados e gastos maiores no que diz respeito a obras para a comunicação 

entre localidades. Os engenheiros ressaltaram, também, que enquanto no vale do Ivaí 

existia apenas a Colônia Thereza, com 342 habitantes e poucos índios, na região 

abrangida pelos Tibagi e Paranapanema 

 

afora a pequena, mas produtiva freguesia daquele nome acham-se os 

aldeamentos de S. Jerônimo, S. Pedro e Santo Ignacio, a colônia militar do 

Jatahy e algumas estancias banhadas pelo primeiro destes dous rios, que 

apresentam já população de mais de 3800 almas, compreendidos os índios 

das tribos Guarany e Cayoá, de que se podem fazer excelentes canoeiros e 

bons operários. 
124

  

 

Em 1867, o diagnóstico do engenheiro André Rebouças
125

, por outro lado, 

definiu o rio Ivaí como via de acesso mais recomendada para a comunicação com a 

fronteira a oeste. A partir desse momento, o entusiasmo para abertura da estrada para o 

Mato Grosso pelo rio Tibagi arrefece, já que o percurso deixava de ser a principal via de 

comunicação interna do Paraná com as outras províncias. 
126

 Em 1868, escrevendo à 

Ordem Menor, Frei Timotheo de Castelnovo aludia à mudança de planos do Governo 

central, e previa que o fim dos aldeamentos deveria estar próximo:  
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[...] me veio as mãos o Jornal Oficial desta Província de 17 de junho o qual 

traz a relação da Comissão, e mais que diz a respeito sobre a exploração da 

estrada desta província para o Mato Grosso, que efetuando-se a mesma tem 

de passar a mais de cem léguas destes lugares. [...]Enquanto não se decidir 

onde passar a estrada V. P. não mande para cá F. Zezé, e se de facto passar 

onde se diz, eu também devo abandonar o lugar, pois a me faltar este 

elemento onde esperava ocupar tantos indios, nunca nos sairemos com honra, 

e o Governo deve tudo abandonar por cá visto o fim desta colonia ser esta 

efetuada projetada a mais de vinte anos e não efetuando ficarão até 

prejudiciais ao estado estas colonias. Aguardemos portanto esta solução com 

paciência pois o Governo deve escolher entre os projetos os que mais em sua 

sabedoria lhe convier. A ele mais a ninguém convém julgar e escolher. 
127

 

 

Porém, o governo não optou por extinguir os núcleos do Tibagi, pois esta via de 

comunicação ainda desempenhava importante papel, bem como o seu povoamento. A 

constatação do Ivaí como a melhor principal rota para a Província do Mato Grosso 

reduziu as possibilidades de um desenvolvimento comercial nos povoamentos do Jataí, 

mas não foi cogitada a transferência da colônia militar. A presença de uma grande 

população indígena naquela região fazia imprescindível a permanência do núcleo e a 

transferência dele seria dispendiosa e representaria um risco para a segurança. Percebe-

se que a colônia militar desempenhava seu papel, bem como os aldeamentos indígenas; 

O de São Pedro, por exemplo, era considerado o que melhores resultados apresentava na 

província, com relação ao desenvolvimento agrícola e atração da população indígena. 

Era um ponto estratégico de comunicação interprovincial e uma frente de expansão 

importante sobre o sertão, que não deveria ser abandonada. Além disso, após atrair os 

grupos indígenas dispersos naquela região, não parecia prudente extinguir os núcleos, o 

que significaria um retrocesso na ocupação dos imensos sertões do Tibagi, que 

começavam a confirmar suas potencialidades agrícolas.  

*** 

 É possível depreender que conhecer, mapear e, por fim, ocupar todo o território 

com pessoas “civilizadas e trabalhadoras”, eram prioridades para a constituição de um 

Estado soberano. O governo estava ciente de que não se podia administrar justiça, fazer 

guerra, levantar finanças, entre outras coisas, sem que houvesse abundância de homens 

sadios e pacíficos.
128

 Para que a ocupação se realizasse, homens eminentes econômica e 

politicamente, como João da Silva Machado, se voltaram para esta empresa, associando 
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interesses econômicos pessoais ao plano do governo, que previa o reconhecimento 

geográfico e físico desse território, acompanhado da missão civilizadora junto aos 

povos indígenas. Portanto, as viagens podem ser analisadas como parte de um plano que 

previa a integração e a defesa do território nacional, bem como a expansão das 

atividades econômicas pastoris, agrícolas e comerciais em direção ao oeste brasileiro. 

Logo, ao serem contextualizadas, as explorações de reconhecimento dos sertões e suas 

marcas, como a pequena, mas obstinada, ocupação destas áreas, nos permitem 

apreender diversos aspectos desse contexto de afirmação do Estado.  

 Na primeira fase de desenvolvimento da Colônia Militar do Jataí e dos 

aldeamentos na região, observamos uma ocupação relevante quando contabilizados os 

índios e colonos nacionais que ali se fixaram. Este povoamento, mesmo que pequeno, já 

reduzia a sensação de perigo e possivelmente afastava grupos indígenas arredios, pois 

não foram identificadas ocorrências de ataques na estrada. Os aldeamentos – 

estabelecidos a certa distância um do outro – ofereciam três opções de pouso na longa 

viagem entre Curitiba e a Província do Mato Grosso. Eles atenderam ainda à finalidade 

de prestar auxílio às primeiras expedições que utilizaram a nova via de comunicação. Os 

passantes e s expedições militares que se dirigiam ao Mato Grosso tinham acesso, na 

CM e nos aldeamentos, a gêneros alimentícios produzidos localmente, bem como à mão 

de obra de remeiros e/ou camaradas e a embarcações. A manutenção dessa 

infraestrutura, associada ao conhecimento que os diretores dos núcleos repassavam aos 

viajantes sobre a região e sobre a rota fluvial, tornou os núcleos indispensáveis para o 

sucesso das expedições que por ali passavam. 



CAPÍTULO 2 – NA COLONIA MILITAR DO JATAÍ: MODOS DE VIDA, 

PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO. 

 

 

Esta pequena povoação sertaneja é um bom modelo de sua classe, comparada 

com muitas outras da província. Seus habitantes brasileiros, que por 

delicadeza, suponho devem ser tachados de agricultores, somavam menos de 

500. O solo das florestas circunjacentes é extraordinariamente fértil [...] 

(Thomas P. BIGG-WITHER,  1872-1875). 

 

Nesse capítulo trataremos da vida na Colônia Militar do Jataí, observando a 

formação do núcleo, as características da sua população e os desenvolvimentos material 

e demográfico nele registrados. Consideraremos ambiente material e histórico, e 

aspectos como os relacionados às técnicas produtivas, ao conjunto de atividades 

desenvolvidas, à divisão do trabalho, às condições de moradia, aos hábitos alimentares, 

e à ocorrência de enfermidades. A partir dessas informações, buscaremos compreender 

quem eram esses colonizadores do sertão, descrever suas experiências concretas, 

justificar o que os levou àquele lugar e se pretendiam se estabelecer definitivamente na 

região ou não. Nossa intenção é apreender quais eram suas táticas diárias de 

sobrevivência. Nesse sentido, lançaremos mão de uma observação mais detida: reduzir a 

escala nos ajudará a compreender tramas complexas, que ficaram até aqui 

desconhecidas no estudo do processo mais amplo de colonização. Como nos indica 

Jacques Revel, “variar a escala de observação não significa apenas aumentar (ou 

diminuir) o tamanho do objeto no visor, significa modificar sua forma e trama”.
 1

  

Fontes históricas classificadas como “oficiais” dificilmente trazem, em si, 

elementos que permitam conhecer a percepção/sentimentos da população “comum”. 

Mas os documentos fornecem indícios e, através deles, messa dissertação buscaremos 

nos aproximar dos sujeitos e de suas experiências, tendo como perspectiva que é no 

cotidiano “que se multiplicam formas peculiares de resistência e luta, permitindo 

reavaliar o político no campo da história social”. 
2
 Essa perspectiva confere atenção 

especial às trajetórias individuais, familiares e de grupos, tendo como objetivo buscar 

novos significados e explicações para uma história global. Assim, tentaremos responder 

                                                           
1
 REVEL, Jacques. Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 

1998. p. 20. 
2
 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. p.14 
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às seguintes questões específicas: qual o sentido daquele espaço para aquela população? 

Como a população se apropria dele? Havia conflito entre o projeto do governo e a 

atuação dos moradores? Ademais, pretendemos encontrar respostas para algumas 

perguntas mais gerais mais gerais: como se deu o desenvolvimento da colônia? Tendo 

em vista que a rota comercial pelo Tibagi não foi priorizada, como e por que o núcleo 

foi mantido por 42 anos?  

Consideramos que analisando apenas as falas ministeriais e presidenciais não é 

possível responder às indagações propostas, pois eles se limitavam a apontar a 

decadência do sistema de colonização militar. Tal percepção, de certa forma, escamoteia 

uma série de fatores e processos muito mais complexos que se desenrolavam 

diariamente naquele espaço. Será a partir de uma análise mais detida nos sujeitos, suas 

ações e interações, que poderemos escrever uma história dinâmica, que vai além dos 

planos e projetos vitoriosos Assim, estaremos trabalhando com a diacronia dos 

processos, o que favorece o entendimento sobre a natureza do papel dos agentes que 

ficaram na marginalidade histórica.  

 

2.1. Fundação e desenvolvimento 

 

Em 1848, o Barão de Antonina, com o auxílio dos sertanistas Joaquim Francisco 

Lopes e John H. Elliott, buscou um bom local para instalar um porto de embarque no rio 

Tibagi, de modo a poder valer-se de melhor trajeto possível para o Mato Grosso. Para 

isso, desceram o rio até alcançarem o arroio Jataí, local que já havia sido explorado 

como redução jesuítica no século XVII.
3
 Por esse antecedente, o local foi considerado, 

pelos sertanista, como sendo o ideal para instalação da colônia militar e do Aldeamento 

de São Pedro de Alcântara, que seria estabelecido na outra margem do rio. Fundada no 

norte da Província do Paraná, a Colônia Militar do Jataí estava encravada numa mata 

densa, na margem direita do rio Tibagi.  

Para a escolha do local, os sertanistas também levaram em consideração a 

salubridade, a topografia e a fertilidade das terras, tendo em mente a aspiração de atrair 

colonos e, a partir disso, viabilizar o desenvolvimento agrícola da região.  
                                                           
3
Em 1608 por Carta Régia do rei da Espanha foi colocado em prática o plano dos padres jesuítas Ortega e 

Filds, que consistia em reunir os índios em aldeamentos, sendo criada a província jesuítica do Guairá, que 

depois de 20 anos contava 13 núcleos ocupando uma área geografica que envolvia as bacias dos seguintes 

rios: a leste o Tibagi, a norte o Paranapanema, ao sul o Iguaçu, a oeste o rio Paraná. No local onde Jataí 

foi fundada, possivelmente situava-se a Redução Jesuítica de São José. Ver REIS, José Cesar dos. 

Olarias. Lugar de Subsunção formal ou real? Curitiba: Tetravento, 2002. p.06. 
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O mesmo processo de avaliação não ocorreu em diversas colônias militares que 

foram fundadas sem um estudo detalhado do sítio, e isso resultou na necessidade de 

mudança de local de diversos empreendimentos, como ocorreu nas Colônias de Santa 

Thereza, em Santa Catarina, e Urucu, em Minas Gerais. 
4
 Em Jataí isto não foi um 

problema, pois Lopes e Elliott investigaram o rio Tibagi durante as diversas expedições 

que realizaram. Assim, registraram as mudanças no rio, na vegetação e no clima antes 

de definir o sítio para o estabelecimento do porto e da CM. Por isso mesmo, o local de 

fundação da Colônia Militar de Jataí sempre foi visto como tendo grandes 

potencialidades agrícolas pelos sertanistas, diretores e engenheiros que incursionaram 

pela região.  

Para o governo, surgia assim uma oportunidade de progresso e 

desenvolvimento agrícola nos “sertões” do Tibagi. A ideia de sertão aqui empregada 

compreende seu significado não como lugar árido e desértico, mas como foi utilizado 

por presidentes, ministros, engenheiros e intelectuais no século XIX: um vasto território 

pouco explorado e conhecido, com povoamento escasso ou nulo; distante dos centros 

povoados, mas com uma natureza opulenta e fértil, à espera das explorações 

adventícias.  

O sertão do Tibagi teve sua ocupação iniciada no ano de 1853, quando chegou 

a comitiva com os primeiros engajados para a Colônia Militar do Jataí. Eram homens 

contratados na Vila da Faxina, em São Paulo, pelo Barão de Antonina para colonizar e 

realizar os serviços. Nessa vila, Antonina possuía sua fazenda e já havia fundado um 

aldeamento de índios Kaiowá,
5
 o que facilitou o engajamento destes colonos, que já 

habituados às relações com a população nativa e com as matas. O contingente foi 

formado, ainda, por camaradas
6
 e africanos cedidos pelo governo. Elliott ficou 

encarregado da medição das terras de rocio para os colonos engajados, bem como do 

alinhamento das ruas da povoação. Em 1854, ele escreveu a Antonina, informando que 

havia realizado o alinhamento e a limpeza das ruas, e que estava progredindo nos 

serviços da capela. Ao mesmo tempo, Lopes havia garantido plantações de milho, arroz 

                                                           
4
 WOOD, David . Op. Cit.p.87 

5
 Em 1844 João da Silva Machado fundou o aldeamento de São João Batista da Faxina, nas proximidades 

desta Vila, após um grupo de índios Kaiowá terem aparecido em sua fazenda Perituva. Após a fundação 

do núcleo passou a solicitar o auxilio do governo, o apoio veio com a disponibilização de um capuchino 

para a catequese. ELLIOTT, John Henrique. A emigração dos Cayuaz – RIHGB Tomo XVI p 435. 
6
 Denominação dada a homens livres que realizavam trabalho de jornaleiros. 



  73 

e feijão. 
7
 Neste mesmo ano, construiu uma igreja de madeira e duas casas, uma que 

serviria ao diretor e outra como quartel às praças.  

Ao chegar ao Jataí pela segunda vez, em agosto de 1855, o diretor Major 

Thomaz José Muniz oficialmente fundou a colônia militar, iniciando a sua gestão.
8
 

Naquele momento, o diretor encontrou na colônia 31 operários agrícolas contratados 

pelo Barão de Antonina, acompanhados de 23 mulheres e seus filhos, habitando suas 

casas “cobertas de telha ou capim”. Além dos colonos, havia o tenente Antônio Carlos 

Solano, que em 8 de novembro foi dispensado “por sua péssima conduta e embriaguez”. 

O missionário capuchino Frei Mathias de Genova, que viera em dezembro de 1854, 

junto com o Frei Timótheo (responsável pelo Aldeamento de São Pedro), ficou 

responsável, interinamente, pelas funções religiosas da CM . No entanto, Frei Mathias 

foi remanejado para assumir a direção do Aldeamento de Nossa Senhora do Loreto do 

Pirapó em 1856, ficando os cuidados religiosos da colônia a cargo de Frei Timótheo.  

As plantações iniciadas por Lopes já haviam se esgotado e Muniz apontou que a 

colônia se encontrava em “uma penúria de mantimentos, que reduzia a todos a uma 

situação verdadeiramente dolorosa e digna de lástima”.
9
 O diretor da CM mostrou-se 

desapontado, ainda mais pelo fato de não existir um regulamento oficial que pudesse 

nortear suas ações no núcleo. Em carta ao presidente da província, ele asseverava que 

“em janeiro carecia de ordem legítima para proceder à criação da colônia e na mesma 

falta tenho estado até agora”. 
10 

Segundo determinação do governo imperial, a colônia deveria reger-se de acordo 

com o Regulamento expedido para a colônia militar fundada as margens do rio 

Tocantins, na província do Pará, que fora mandado executar pelo Decreto nº 662, de 22 

de dezembro de 1849. No entanto, ele não foi adotado, e o ministério do Império 

mandou organizar um Regulamento especial em 1857. Contudo, esta ordem também 

não foi levada a cabo, ficando a colônia sem regulamento até 8 de julho de 1863, 

quando foi remetido o da Colônia do Pará, para ser observado e adotado. O diretor ainda 

reclamou que a sua aplicação não seria vantajosa, pois foi criado tendo como referência 

estabelecimento cujas condições eram distintas às de Jataí. 

                                                           
7
Biblioteca Nacional, RJ, I 48,16,18; 17/09/1854, Carta ao Barão de Antonina de João Henrique Elliot.  

8
DEAP, Nota: EXE cmj 8.28,03/01/1856 – Diretor Thomaz José Muniz, Diretor da CMJ, a Henrique de 

B. Rohan Vice-Presidente da Província. 
9
DEAP, Nota: EXE cmj 8.28, 03/01/1856. Thomaz José Muniz, Diretor da CMJ, a Henrique de B. Rohan 

Vice-Presidente da Província. 
10

Ibidem 
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2.1.1. População e estrutura urbana. 
 
 

Apesar da ausência de regulamentação oficial que definisse o modo pelo qual 

seria organizado o estabelecimento, fez-se necessário dar início à sua formação. A 

urbanização tornava-se aspecto indispensável para o desenvolvimento do núcleo, para 

estabelecer um marco de “civilização” nas matas – um núcleo com escola, leis, 

comércio. Assim, para a estruturação da sede da colônia, um dos primeiros serviços 

realizados foi o alinhamento de ruas e medição de terras para o rocio, para que fosse 

possível iniciar as construções.. Mas a medição e a demarcação oficial dos lotes a serem 

distribuídos definitivamente aos colonos só seria realizado em 1866, por um engenheiro 

enviado pelo governo. Até então, havia apenas os desenhos e plantas provisórios feitos 

por Elliott.  

A construção das primeiras casas e da capela foi realizada de maneira provisória, 

no entanto essas estruturas permaneceram por muitos anos. Naquele momento não 

existia olaria para o fabrico de telhas e o acesso aos materiais que vinham da capital – 

ou das cidades mais próximas, como Castro e Antonina – era moroso e tinha alto custo. 

Elevaram-se pequenas casas construídas “toscamente”, segundo Muniz, e todos já 

habitavam em suas casas cobertas de telha ou capim, “segundo as proporções e 

commodidades que tiveram para fazer”.
11

 Para elevar as casas e prédios da colônia, 

foram utilizados os materiais disponíveis no local, como madeira e a bica de palmito ou 

sapê. 

As modestas casas que abrigavam grandes famílias eram majoritariamente feitas 

com madeira e cobertas por bica de palmito ou sapê. Na concepção do major Muniz 

uma “forma mesquinha e indecente” que deixava a colônia “privada de poder apresentar 

mais embelezamento em seu aspecto”. E advertia ainda que “a folha de palmito única 

espécie de colmo quer aqui temos para cobertas, nem tem a propriedade de ser durável e 

nem boa”. 
12

A situação também chamou a atenção do já referido major Bento Marcolino 

Avena ao chegar a colônia em 1859, segundo ele  

Huma das cousas porem que me sobresaltou, na minha chegada, foi ver maior 

parte das casas desta colônia cobertas de bicas de palmito e algumas de palha 

em lugar de telhas, como a falta de olaria e forno para remediar esta 

necessidade; não somente se faz muito urgente para poder cuidar em algumas 

                                                           
11

 DEAP, Nota: cmj8.28. 3/01/1856 Thomaz José Muniz, diretor da CMJ, a Henrique de B. Rohan –Vice-

Presidente da Província.  
12

DEAP, Nota: EXE, cmj 66, 10/12/1858. Thomaz José Muniz, diretor da CMJ, ao Presidente da 

Província. 
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obras públicas [...] mas para isso é preciso autorisação para contratar um 

oleiro com maior estipêndio pois que por vinte mil reis mensaes não se 

encontrão semelhantes officiais por estes lugares.
13

 

 
 

 Além de ser uma decorrência do fato de não existir uma olaria na colônia nos 

seus primeiros anos, a predominância das casas cobertas por bica de palmito indica uma 

opção inteligente dos colonos, pois, apesar de rústicos, os telhados 

atendiam perfeitamente às necessidades de seus usuários e às 

exigências climáticas. 14Ademais, os engajados haviam sido contratados 

por um período estabelecido de três anos e não tinham garantias da posse 

daquelas terras até o ano de 1870. A mudança em busca de melhores condições de 

subsistência era sempre uma possibilidade, então optavam pela funcionalidade 

das habitações, associadas a um baixo custo de construção.  

De acordo com Maria Sylvia de Carvalho Franco, as condições de existência das 

camadas inferiores da população rural livre definiram um modo devida seminômade, 

baseado numa agricultura itinerante cujos produtos eram complementados por caça, 

pesca e coleta. A mobilidade aparecia como único recurso contra condições adversas de 

existência: problemas com o patrão, salário baixo, trabalho insalubre e desavenças 

resolviam-se com a transferência de domicílio.
15

 No caso da colônia militar, sua 

população não se via pressionada ou com problemas com fazendeiros, estavam 

submetidas apenas ao diretor, o que foi determinante para sua permanência. Contudo, 

ainda conviviam com os constantes atrasos dos salários e com a insegurança sobre a 

posse das terras, o que conservava a contingência da mudança caso a situação não se 

estabilizasse.  

Em seu estudo sobre as colônias militares, David Wood indicou que os colonos 

“hesitantes em fixar suas raízes muito profundamente, construíam pobremente suas 

casas e o governo no princípio incentivava, acreditando na ulterior substituição”.
16

 De 

fato, nos primeiros anos do núcleo percebemos a insegurança dos engajados em se 
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DEAP, Nota: EXE cmj 96.28, 29/12/1859, Bento Marcolino Avena, diretor da CMJ, ao presidente da 

província José Francisco Cardoso. 
14

GARCIA, Fernanda S.; GUERNIERI, Mariete S.; PEREIRA, Gislene de F. & WEIHERMANN, 

Silvana. Arquitetura em madeira: uma tradição paranaense. Curitiba: Scientiaet Labor, 1987. 
15

 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. São Paulo: Ática, 

1974.p.30 
16

Este historiador afirma que na maior parte das colônias militares os ranchos e as choupanas dominavam 

o núcleo urbano. Cf. WOOD. David Leslie. Abortive panacea 1972.Op. Cit. p.91-96. 
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assentar, pois fatores como a instabilidade do clima que reduzia suas plantações e o 

atraso nos salários, os deixavam receosos. Mas esta interpretação é insuficiente, pois 

começamos a ver a sua fixação no lugar, e mesmo após a construção de uma olaria, 

muitos moradores permaneceram com suas casas cobertas de bica de palmito ou sapê. 

Ou seja, a prática não deixava de ser uma escolha dos colonos, tanto pela comodidade 

no uso dos materiais presentes em abundância e sem custo (madeira, bica de palmito e 

sapê) quanto pelo fato de estarem habituados a esse tipo de construção. 
17

 

Todavia, essa situação, para autoridades, era um sintoma do pouco progresso 

do núcleo. Os hábitos dessa população livre, pobre e mestiça, em muitos aspectos, como 

na forma de morar, se aproximava dos costumes indígenas, os quais se pretendia 

suprimir. Márcia Naxara demonstrou, em Estrangeiros em sua Própria Terra, como o 

livre e pobre foi visto pelas elites do século XIX como aproximado do atraso e da 

barbárie, identificado pelo que lhe faltava, tendo em vista o modelo europeu de 

progresso e civilização. 
18

Contrapondo-se a este pensamento, essa população não só 

enfrentou os sertões eliminando seus obstáculos, tarefa entendida como indispensável 

para o progresso do país, como passou a desenvolver ali uma pequena produção agrícola 

e a criação de animais. 

 A distância que havia entre a colônia e a capital era um dos fatores mais 

sentidos pela população, principalmente no momento de instalação. Os recursos para 

construção, como ferramentas, telhas ou cal tinham de vir de Curitiba ou da cidade mais 

próxima, Castro, que ficava a 37 léguas de distância, aproximadamente 244 

quilômetros. Dessa forma, tanto as moradias dos colonos quanto os prédios do Estado 

foram construídos de modo simplório. Dentre os primeiros edifícios erguidos estavam a 

casa do diretor e uma pequena capela de madeira, de propriedade do governo. Após 

cinco anos da data de sua fundação, a colônia possuía como propriedades nacionais a 

casa, na qual morava o diretor e que já ameaçava ruir por sua construção frágil, e outra 

edificação dedicada ao quartel do destacamento. A igreja, que em 1855 tivera começo, 

achava-se com os serviços abandonados por falta de material, sendo celebrados os 
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As práticas sociais são aqui pensadas como portadoras de discursos e mensagens, através das quais 

procuramos captar subjetividades e sensibilidades dessa população. Ver CHARTIER, Roger. A história 

Cultural entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1998; CERTEAU, Michel de. A invenção do 

cotidiano: Artes de Fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994; PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História 

Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.  
18

 NAXARA, Marcia R. C. Estrangeiros em sua própria terra: representações do brasileiro,1870/1920. 

São Paulo: Annablume,1998. p.18 
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ofícios divinos na casa em que residia o capelão. A situação de precariedade também se 

devia ao reduzido número de engajados, que tinham de alternar dedicar-se, 

simultaneamente, às obras do núcleo e às suas plantações.  

O isolamento em que se encontrava a colônia em seus primeiros anos, 

dependendo basicamente do Rio Tibagi como via de comunicação, inibiu a atração de 

colonizadores e viajantes, reduzindo sua população aos homens que haviam sido 

contratados pelo Barão de Antonina. Por muitos anos foram estes engajados, com seus 

familiares, que compunham a quase a totalidade dos colonos. Em 1856, a população do 

núcleo era a seguinte: 

 

Tabela 2-População inicial da Colônia Militar do Jataí (1856) 

Moradores  Qtde Filhos –Idade Escravos 

Masc Anos Fem Anos Sexo Qtde 

Operários Agrícolas 31 01 16 01 24 Mas 10 

Mulheres  23 05 13 a 15 01 14 Fem 4 

Filhos - Masculino 24 18 1 a 12 20 1 a 13   

 Feminino 22 - - - -   

Total  100 24 - 22 -  14 
Fonte: DEAP, EXE cmj 8.28 1856 Relatório do Diretor Thomaz José Muniz 3/01/1856. 

 

A população consistia de cem moradores, operários com suas mulheres e filhos, 

predominando a família nuclear. Havia, além deles, catorze escravos da nação enviados 

pelo governo para auxiliar nos trabalhos da colônia. Outras pessoas se estabeleciam por 

pouco tempo: viajantes e forasteiros, que apesar de sempre presentes na colônia, não 

eram contados como povoadores, pois sua residência não era fixa.
19

 Identificamos que , 

em 1856, cada família possuía em média dois filhos, em sua maioria com idade de 1 a 

12 anos, constando como solteiros apenas oito operários. Para o engajamento, a 

preferência era dada a homens casados e com filhos, porque nesta situação esperava-se 

que os indivíduos tivessem uma maior responsabilidade, além de compromisso com o 

trabalho da colônia e suas roças, como também uma maior disposição para se fixar no 

local. Mas a população vai aumentando, ainda que lentamente. Em 1858, ela já era de 

153 habitantes, apesar de o pessoal ter sido reduzido para 22 operários, o que revela a 

permanência das famílias: 
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 DEAP, Nota: Exe cmj 23.28 14pg, 30/11/1856. Thomaz José Muniz, diretor da CMJ, a José A. Vaz de 

Carvalhaes - Vice Presidente da Província. 
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Tabela 3-População da Colônia Militar do Jataí (1858) 

Moradores Qtde. Moradores Qtde. 

Operários agrícolas 22 Não operários 09 

Mulheres destes operários 22 Mulheres destes 09 

Filhos masc. 33 Filhos Masc 04 

Filhos fem. 28  Filhos Fem 11 

Escravos de particulares- masc.: 

Fem. 

01 

01 

Solteiros 13 

Total  153   
Fonte: DEAP, nota: EXE, cmj 66.28.Thomaz José Muniz ao Presidente da Província, 10/12/1858  

 

 

Neste ano, houve 12 nascimentos, três casamentos entre filhas de operários 

com cônjuges não operários, e um entre não operários. Registrou-se, ainda, dois óbitos e 

se iniciou a construção de cinco moradias para não operários. Nos primeiros anos da 

colônia, em razão da escassez da mão de obra, os colonos tinham de se dividir entre 

suas plantações e os serviços do núcleo, o que resultou também em baixa produtividade 

agrícola. Essa situação foi agravada pela falta de instrumentos destinados ao uso na 

lavoura: os que haviam sido recebidos em 1855 estavam imprestáveis, e quando da 

chegada do diretor Bento Marcolino Avena, em 1859,e não existia sequer uma ferraria 

no núcleo. O novo gestor, alarmado, disse que achara  

[...] a colonia em tão grande atrazo, que a excepção de alguma aguardente, 

fumo, café e assucar que havia em pouca quantidade em uma única casa de 

negócio, nada mais encontrei de outros gêneros de primeira necessidade. Em 

tudo só vejo necessidades e miséria; o logar está no ultimo atraso. 
20

 

 

  Em 1862, quando o capitão Vicente Antônio Borba assumiu a direção, 

ele não percebeu alterações no quadro descrito: a casa da diretoria permanecia em 

ruínas, assim como o quartel. Ele solicitou autorização para reedificar a sua residência e 

para comprar duas juntas de bois carreiros para serem usados no transporte das 

madeiras, o que foi concedido. Chamou a atenção de Borba o completo desinteresse, por 

parte da administração anterior, pela aquisição de máquinas que facilitassem o trabalho 

e proporcionassem economia de tempo e de braços. Neste momento, para 

beneficiamento dos produtos, existiam duas engenhocas para a moagem da cana-de-

açúcar e aguardente em pequena escala. Diante disso, a lavoura de subsistência ocupava 

praticamente toda a força de trabalho, deixando de se atender outras necessidades da 

colônia, como a construção e manutenção dos edifícios. A ver pelos relatos dos 
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diretores, as propriedades do Estado se encontravam em pior condição do que as casas 

dos colonos, que apesar de simples e pequenas, não se encontravam prestes a 

desmoronar como a casa da diretoria. 

Diante disso, o capitão Borba buscou reestruturar a colônia, contratando um 

carpinteiro, um oleiro e um marceneiro. Neste momento, identifica-se um maior 

empenho da diretoria para transformar a situação do núcleo: providenciou-se a 

construção de uma casa com 55 palmos de fundo e trinta e seis de frente, com quinze 

palmos de alto, onde iria funcionar a olaria, indispensável para o fornecimento de telhas 

e tijolos. Em um primeiro momento, as telhas foram destinadas para a cobertura da 

capela, concluída em 1865 e inaugurada com uma procissão que conduziu a imagem de 

Nossa Senhora da Conceição, sua padroeira, mantida até então mantida na capela do 

Aldeamento de São Pedro. Borba, atendendo às ordens do governo, buscou regularizar 

as comunicações: mandou construir 10 canoas de 61 palmos de comprimento por cinco 

de largura.
21

 Além disso, fez erigir uma ponte sobre o rio Jataí com 75 palmos de 

comprimento, por 14 de largura. Tal medida facilitaria a comunicação com os terrenos 

onde eram feitas as plantações, na margem oposta. Facilitar o contato da colônia com 

outras localidades também era tarefa primordial, e disso dependia a importação de 

gêneros que não havia no Jataí, bem como a facilitação do escoamento dos gêneros ali 

produzidos. Logo, a feitura das canoas foi fundamental para a circulação e avanço das 

atividades comerciais.  

A população alterou-se com o passar dos anos, aumentando o número de homens 

solteiros e crianças. Em 1870, 15 anos após a fundação do núcleo, a população mais do 

que dobrara e já somava 211 pessoas. A sua situação era a seguinte: 

 

Tabela 4- Situação da população na Colônia Militar do Jataí (1870) 

Situação  Homens Mulheres % 

Casados 35 35 33 

Solteiros 22 21 20 

Viúvos 2 1 1,42 

Crianças 51 31 38 

Total 110 88 100  

Obs. Havia ainda dois estrangeiros e 11 escravos pertencentes a particulares, cujos sexos não são 

indicados. Total de 211 pessoas. Fonte: RPP-PR 15.02.1870 – Presidente Affonso de Carvalho 
 

 

                                                           
21

ANRJ, IG (1)91, 30/09/1863 Vicente Antônio Rodrigues Borba , Diretor da CMJ, ao Vice Presidente do 

Paraná Sebastião Gonçalves da Silva. 



  81 

O número de famílias na colônia também foi aumentando: em 1862 saíram da 

colônia nove pessoas, contudo chegaram 28 novos colonos
22

, e já havia trinta casas 

edificadas. Até 1868, oito casas novas foram edificadas: a colônia contava, então, com 

38 casas. Para o diretor Mathias Taborda Ribas – o quarto a ocupar o cargo – os imóveis 

ainda eram “de dimensões insuficientes e péssima construção”, sendo 19 deles cobertos 

de telhas e os demais com bica de palmito. Entretanto, vemos que além de novas 

famílias e homens solteiros afluírem para a colônia militar, os dados apontam que 

operários desengajados, junto com suas famílias, estavam permanecendo no núcleo: o 

número de engajados foi reduzido 31, em 1856, para 12, em 1868. Nesse sentido, 26 

fogos seriam de colonos voluntários. Em 1876, o número de casas se elevaria a 49
23

, 

atingindo seu número mais elevado, com 57 fogos ,em 1884, momento em que a 

população atingiu de 399 habitantes.
24

 Isso se pensarmos apenas no núcleo da colônia, 

mas relatos dos diretores mostram que famílias começavam a se estabelecer também nos 

arredores.  

 Em 1876, a população era de 296, ou seja, em 20 anos a população triplicara: 

havia 300 pessoas vivendo em local que antes era mata fechada e, além disso, havia se 

estabelecido ali um marco urbano, com igreja, ponte, quartel, ruas, olaria e engenhocas. 

Fora uma mudança muito grande. Pode-se considerar que ocorre um crescimento 

vegetativo positivo da população do núcleo, que teve uma alta taxa de natalidade no 

período de 1855 a 1876. Nota-se isso observando o número de menores de idade na 

colônia, que subiu de 38,8%, em 1870, para 68,8%, em 1876. Ocorreu um crescimento 

interno das famílias já existentes. Neste ano, dentre a população total de 296, 186 eram 

menores (96 meninas e 90 meninos), ou seja, eles superavam o número de adultos (110 

pessoas). Podemos supor que cada família era composta, em média, por seis pessoas. 

Assim sendo, verifica-se a permanência e o crescimento das famílias na colônia militar. 

A alta taxa de natalidade significava, além de boas condições de alimentação e saúde, 

mais braços para a lavoura, atividade que era sustentáculo do núcleo. A casa não 
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deixava de ser uma unidade econômica de base, um espaço de trabalho, no qual os 

membros da família tinham papéis estabelecidos.
25

 O professor Antônio Correa 

Bittencourt, por exemplo, casado e com onze filhos, além de lecionar pretendia se 

dedicar, na década de 1880, à cultura da cana-de-açúcar, delegando esta tarefa a seus 

seis filhos homens. 
26

 Consequentemente, o crescimento desses núcleos familiares 

tornava mais estável a vida na colônia. 

 

Tabela 5 - Movimento da população na Colônia Militar do Jataí (1876) 

 Homens   Mulheres  Menores Total 

Idade 21 a36 37 a 80 21 a 36 37 a 80 1 a 11 

meses 

1 a 20 

anos 

 

Existiam  12 50 40 10 28 153 293 

Entradas  - 1 2 - - 4 7 

Saídas  2 1 - -   3 

Nascimentos  - - 0 - 3 - 3 

Falecimentos - 2 - - - 2 4 

Existem 10 48 42 10 31 155 296 
Fonte: Relatório do presidente da província do Paraná 1876-Adolpho Lamenha Lins. Obs.: São escravos: 

6 homens e 4 mulheres 

 

As famílias não possuíam escravos, sendo o cultivo dos mantimentos tarefa de 

seus integrantes. A colaboração dos filhos menores nas atividades domésticas e 

produtivas era comum e isso pode ser verificado na fala do inspetor da instrução pública 

que, em 1875, afirmou que, apesar do estado do ensino naquela paróquia não ter sido 

desfavorável, era prejudicado pelo  

estado de pobreza de muitos pais que por isso retirão seus filhos da escola 

para ajudarem nos seus serviços, outras vezes faltam porque não tem papel, 

livros, tinta e outras vezes a enchente do Rio Tibagi impede a passagem dos 

meninos que morão no aldeamento de S Pedro. 
27

  

 

A escola destinada às crianças de sexo masculino foi criada pela lei provincial de 

nº 220 de 2 de abril de 1870. Ela foi provida de professor em dezembro de 1871, com a 

nomeação de Antônio Correa de Bittencourt, que já residia na colônia desde 1859 e foi 

operário agrícola na década de 1860. A criação do educandário foi, por muitos anos, 
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De acordo com Perrot, no meio rural, a casa é a unidade econômica de base. A família e a terra se 

confundem e suas necessidades se impõem aos seus integrantes. Cf. PERROT, Michelle (org). História 
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demandada pelos colonos, o que sugere que não pretendiam se retirar do núcleo, afinal, 

o desejo que seus filhos pudessem ter alguma instrução, demonstra a pretensão de se 

estabelecerem e/ou manterem por lá.
28

A situação da escola, no entanto, era precária e 

até o ano de 1879 a colônia não havia recebido quantia alguma para a compra de móveis 

e utensílios: existiam apenas duas mesas e quatro bancos em um tamborete, mandados 

fazer pelo Sr. Henrique José Pires Martins – inspetor paroquial – e que ainda não se 

achavam pagos.
29

 Foram várias as cartas de Bittencourt solicitando o envio de materiais 

e verba para mobiliar o colégio, pois  

“este lugar além de baldo de recursos é apenas composto por pessoas muito 

pobres, tão pobres que deixarão de mandar seus filhos à escola desde que se 

vejão obrigados a ministrar-lhes os materiais necessários para exercitarem-se 

na escrita, como sejam: papel, tinta, penas, etc.”. 
30

 

 

 Em 1876, embora houvesse na colônia 90 meninos, a escola era frequentada por 

apenas 44 alunos, dos quais oito estavam qualificados para ser submetidos a exame, 

segundo informações do professor. Em 1879 achavam-se matriculados 90, mas apenas 

18 compareciam ás aulas
31

. Percebe-se que as crianças iam à escola por um curto 

período de tempo e depois a abandonavam. Os pais provavelmente mandavam parte dos 

filhos à escola, possivelmente os mais novos, enquanto os demais trabalhavam nas 

plantações, se alternando para que estas não fossem prejudicadas, sem que seus filhos 

deixassem de receber alguma instrução. O grande número de matrículas revela a 

intenção dos responsáveis em proporcionar a instrução formal aos filhos, mas diante das 

necessidades práticas eles tinham uma lógica própria para definir quem receberia esse 

privilégio. A escola para as moças foi criada em 1876, mas com a dificuldade de se 

encontrar professora habilitada, foi instalada somente em 1884. Ela foi inicialmente 
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dirigida pela professora D. Idalina Edelvira Bandeira Fernandes
32

, já residente da 

colônia e esposa do escrivão. Em 1886, havia 18 alunas frequentando a escola, enquanto 

36 alunos estavam na destinada aos meninos.  

Apesar das condições de moradia e educação serem apresentadas como precárias 

pelos dirigentes da Colônia  Militar do Jataí, vimos que os colonos se adequavam bem a 

este modo de vida. Conquanto, as maiores preocupações que estes colonos possuíam e 

que tiveram impacto sobre a sua permanência ou evasão era a limitação das vias de 

comunicação e a insegurança sobre a posse das terras. A pequena estrutura urbana que 

se elevou (igreja, escola, cemitério e olaria) na Colônia Militar do Jataí parecia atender 

às necessidades daquela população. Em alguns momentos foi reclamada a presença de 

um médico, situação agravada pela falta de medicamentos para serem aplicados nos 

casos de enfermidade em maior escala. Em 1856, o diretor Muniz informava que os 

medicamentos enviados pelo Barão de Antonina haviam se esgotado e que as “febres 

com caráter mais ou menos malignos têm sido a enfermidade principal a se 

manifestar”.
33

 Segundo o diretor, as febres já haviam sido registradas antes e eram 

provavelmente ocasionadas pelas mudanças de estação e seca. Apesar do pedido de 

medicamentos feito pelo diretor em setembro de 1856, até fevereiro de 1857 nada foi 

remetido, e ele foi obrigado a reiterar o pedido. 
34

  

Contudo, o estado da higiene na Colônia Militar do Jataí sempre foi descrito 

como saudável e lisonjeiro, ocorrendo sezões em pequena escala apenas entre janeiro e 

março. 
35

 A falta de médicos e medicamentos não constituiu sério motivo de evasão na 

colônia, pois fazia parte do cotidiano daquela população o uso de saberes curativos 

populares: as plantas eram medicamentos naturais para tratar de ferimentos, picadas de 

cobras e insetos e outras enfermidades. A pouca ocorrência de doenças também pode ser 

relacionada à boa alimentação dos colonos, baseada, principalmente, em milho, feijão, 

arroz e mandioca. Em menor quantidade consumia-se batata, amendoim, café e frutas 
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como laranja, limão, lima, pêssego, figo, goiaba e banana
36

, plantados pelos próprios 

colonos. Eles possuíam ainda criações que lhes forneciam proteínas para a sua 

subsistência. 

Não encontramos relatos, mesmo nos anos em que a produção agrícola foi 

diminuta, de que a população tenha sofrido com a fome. Havia sempre milho, feijão, 

arroz e a farinha de mandioca (para o pirão e o beiju). O rio também oferecia peixes em 

abundância. Um dos poucos itens para manutenção que não se produzia na colônia era o 

sal, indispensável para conservar as carnes e os peixes: em 1882 gastou-se três cargas de 

sal nos meses de janeiro a junho, na importância de 1:137$900rs.
37

 As atividades de 

subsistência, dessa forma, se organizaram quase como uma economia autônoma, em 

razão de a Colônia Militar encontrar-se isolada dos centros com populações maiores. 

Cada família dominava as tarefas necessárias para o desenvolvimento das culturas com 

um mínimo de eficiência que garantisse condições de sobrevivência.  

A mudança de perspectiva da população com relação à fixação naquelas terras 

se percebe a partir da década de 1860. Na medição e demarcação dos lotes na colônia, 

distribuídos em 1867, identificamos um momento fundamental para o desenvolvimento 

da produção agrícola e para a constituição do núcleo. Além de ordenar melhor o espaço, 

demarcando 36 lotes, que definiam os limites dos terrenos de cada colono, a medida 

estabeleceu também as fronteiras da colônia militar, que tinha seus fundos para a 

Fazenda Congonhas. Desta forma, atribuiu àquele espaço um maior planejamento, 

evitando a invasão dos limites entre vizinhos. A partir dessa medida percebemos uma 

alteração na prática dos colonos: a possibilidade de ter acesso a um lote de terras passa a 

dissuadir aqueles moradores a deixar o núcleo. Aqueles que receberam os lotes em 1867 

passaram a solicitar o título de propriedade a partir de 1870. A ilustração abaixo 

esclarece como se deram as demarcações na colônia. 
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Figura 1 - Planta da Colônia Militar do Jataí 

 
Planta da Colônia Militar do Jataí levantada em 1866 e das medições efetuadas entre 1892 e 1902 pelo 

antigo Comissário de Terras Joaquim Floriano do Espírito Santo no Distrito do Jataí. Fonte: 

Departamento de Terras e Colonização - Arquivo-Armário 1 Prateleira 2.  

 

Através da planta podemos ver que os lotes foram medidos e demarcados 

igualmente. Possuíam 250,000 braças quadradas, independentemente do tamanho das 

famílias, e a sede da colônia ficava separada, na margem do rio Tibagi. Em sua maior 

parte, as porções de terra eram irrigadas por afluentes do Tibagi e neles os colonos 

possuíam autonomia para plantar as culturas de sua preferência, desenvolver a pecuária, 

construir casas e fazer benfeitorias. Aos poucos, com a política de demarcação 

dos lotes e limites da colônia militar, vemos a consolidação de um 

povoamento naquele espaço, o que é confirmado pelos investimentos que os colonos 

passaram a fazer em suas moradias e lavouras. Eles trataram de edificar paióis anexos às 

casas, engenhocas e monjolos. Em 1886, as propriedades particulares eram 28 

casas cobertas de telha e 13 cobertas de bicas de palmito, 12 

engenhocas de moer cana (sendo um de cilindros de ferro movido à 

água), 13 monjolos e 31 paióis.  
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O crescimento do núcleo de povoamento é demonstrado pela criação da 

Freguesia de Jataí, de acordo com a Lei nº333, de 12 de abril de 1872
38

, sob a invocação 

de Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Jataí, tendo como sede a colônia militar e 

como vigário encomendado o missionário Frei Timótheo de Castelnovo. Também se 

pretendeu, com a criação da freguesia, dar maior visibilidade à região e atrair mais 

colonos. A partir da década de 1870, além de ocorrer uma elevação significativa no 

número de fogos, a construção das moradias começou a se alterar. Enquanto em 1859 

haviam 11 casas cobertas de telha e 19 cobertas de bica de palmito, em 1876 vemos que 

das 49 casas, 29 eram cobertas de telha.  

Por outro lado, o estado material dos edifícios públicos era precário. Em junho 

de 1891 a situação foi agravada por uma grande enchente no rio Tibagi, que resultou 

significativo prejuízo para o Estado: desabaram a olaria e o engenho pertencentes ao 

poder público, e também casas dos colonos, que precisariam ser reconstruídas.
39

 Em 

1896, pouco antes de a Colônia  Militar do Jataí ser emancipada, havia a casa do diretor 

que encontrava-se em ruínas e sem condições de ser habitada. A diretoria funcionava 

em um imóvel particular alugado pelo valor de 120$000rs anuais, e a outra casa do 

Estado manteve-se não acabada, faltando telhas, paredes e portas. A capela, por sua vez, 

estava sendo reconstruída e o cemitério estava com a cerca arruinada. Diante desse 

cenário, inferimos que ao perceber um sólido adensamento populacional o governo aos 

poucos foi reduzindo seus investimentos, inclusive ao diminuir o número de engajados, 

tendo em vista que os colonos já mostravam sinais de autossuficiência.  

As propriedades particulares foram reconstruídas após a enchente e não se 

encontravam em péssimo Estado como as nacionais. Em 1896, existiam 40 casas 

cobertas de telha, oito cobertas de palmito, 14 cobertas de sapê, 14 monjolos para moer 

farinha de milho, 16 engenhocas de moer cana (sendo uma com cilindro de ferro), e 35 

paióis. 40 Quarenta anos depois da fundação da colônia, a população local mais do que 

quadruplicara: totalizava 430 pessoas, que formavam 62 fogos, espalhados pela sede da 

colônia e arredores. A possibilidade de posse das terras representou um estímulo 

decisivo para a permanência de muitas famílias, bem como para atrair novas. 

                                                           
38
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Entretanto, esse movimento não significou automaticamente uma melhoria no nível 

socioeconômico dos colonos. A política de doação das terras precisava ser 

acompanhada por outras medidas essenciais, como, por exemplo, uma maior atenção às 

vias de comunicação existentes.  

2.1.2. Vias de comunicação e circulação no Jataí 

 

A abertura e a manutenção de estradas para a Colônia Militar do Jataí foram as 

principais demandas feitas pelos diretores e moradores, e sua importância para o 

desenvolvimento daqueles núcleos era reconhecida pelos presidentes e ministros. 

Todavia, esta deficiência nunca foi sanada por completo, o que inibiu tanto a maior 

atração de colonos quanto o desenvolvimento esperado para o núcleo. Por um longo 

período, a Colônia Militar do Jataí teve sua comunicação com outras localidades 

viabilizada apenas através do rio Tibagi e de picadas (para os aldeamentos próximos) 

que frequentemente eram tomadas pela floresta.  

No final de setembro de 1857 era nítido o estado de ruína desses caminhos. 

Assim, a colônia, encravada em uma densa e distante floresta, de acordo com o diretor 

Muniz, se via ameaçada de ficar com suas relações completamente cortadas com as 

povoações do interior da província. Para agravar a situação, em fevereiro de 1858 

Muniz asseverava que na CM não havia canoas em bom estado, “que das que se 

possuía, uma foi entregue ao Lopes por ordem do governo e ainda não foi devolvida, 

outra consta que afundou a caminho de Miranda, [...]”.
41

 Contudo, no mesmo ano o 

governo ordenaria a construção de dois batelões na colônia para as expedições de 

Joaquim Francisco Lopes
42

, concluídos em maio de 1858. Enquanto isso, a colônia 

permanecia sem meios de navegação. 

As cidades mais próximas eram Tibagi e Castro. Afora essas cidades, a 

comunicação da colônia militar, bem como do Aldeamento Indígena de São Pedro, se 

fazia com os Aldeamentos de Pirapó, à margem do rio Paranapanema, e São Jerônimo, 

situado ao sul. Os caminhos abertos até eles eram rústicos e frequentemente estavam 

obstruídos pelo mato e/ou intransitáveis por falta de manutenção. Percorrer as densas 

matas era tarefa penosa, realizada a pé, a cavalo ou com o uso de carroças. 

Deslocamentos até Curitiba podiam demorar mais de um mês, dependendo das 
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condições da estrada e do clima. Em alguns momentos, em razão do mau estado dos 

perigos, o trajeto só podia ser realizado a pé. O diretor Muniz, em 1862, fez viagem da 

capital da província até a colônia militar, e isso consumiu 44 dias, o que ele atribuiu ao 

seu mau estado de saúde e às chuvas. Em melhores condições de trânsito, em 1864, 

Vicente Antônio Rodrigues Borba, por exemplo, realizou sua viagem de Curitiba à 

colônia em 23 dias.
43

 O mapa abaixo destaca a localização da Colônia Militar do Jataí, 

assim como o trajeto das rusticas vias de comunicação terrestres para as localidades 

mais próximas.  

  

Mapa 3 -Trajeto da colônia militar as cidades de Castro, Tibagi e Curitiba. 

 

 
Fonte: A Província Do Paraná – Carta Corográfica – organizada pelo Tem. Cel. Antonio P. F. 

Mendes Antas, desenhada pelo Cap. Luiz Pedro Lecor, 1865 – Mapoteca do AHEX, Cód.1221, 

Localização 06.03.1221.Com alterações da autora. 
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Podemos ver no mapa o trajeto a ser percorrido. Nele, a letra (A) refere-se à 

Colônia Militar do Jataí; a (B), ao Aldeamento de São Pedro; a (C), ao Aldeamento de 

São Jerônimo; a (D), à cidade de Tibagi; a (E), à cidade de Castro; e, a (F), à capital da 

província. Os traçados em vermelho representam as vias de comunicação existentes, e 

vemos então que havia apenas uma alternativa terrestre para quem saía do Jataí em 

direção a cidades de Castro e de Curitiba, limitando o acesso e circulação dos 

moradores dentro da província. Em 1881, o diretor informava, sobre as vias de 

comunicação, que  

[...] com duas conta a colonia, por enquanto uma fluvial, formada pelos rios 

Tibagi, Paranapanema, Paraná, Ivinheima, passando nos territórios das 

províncias de S Paulo e Mato Grosso, ainda que essa navegação seja 

dificílima até certo ponto e por isso apenas praticável por canoas [...], a 

segunda entre esta e a mais próxima povoação dos Campos gerais e das quais 

dista 32 léguas da que lhe fica mais perto, bem que não é mais procurada que 

é a vila de Tibagi, 37 léguas da cidade de Castro [...]. 
44

  

 

A via de comunicação terrestre podia ser considerada mais como sendo uma 

picada do que como uma estrada, e apresentava sérios perigos por seu relevo 

sensivelmente desigual e pelo mau estado de conservação. Quem trafegava por ela tinha 

ainda de enfrentar pantanais, animais selvagens e insetos, além da presença dos – nem 

sempre amistosos – indígenas. Segundo o diretor só lhe era prestado algum benefício, 

“quando sua ruína chega ao último grau”.
45

 Sobre as estradas, o presidente Venâncio 

Lisboa apontava, em 1871, que não era possível construir uma para cada casa. “A 

província tem obrigação de dar estradas entre os pontos mais importantes, o mais 

pertence às municipalidades e aos próprios moradores interessados”. 
46

  

A partir de 1872, a freguesia do Jataí passou a fazer parte do Município de 

Tibagi, contudo nenhum investimento municipal foi realizado na via de comunicação. O 

presidente da província, por sua vez, não podia determinar como as elites locais agiriam, 

pois, segundo Miriam Dolhnikoff, ele tinha poderes limitados, possuindo como papel 

principal ser o braço de ligação do centro com o interior. Sua autoridade principal era o 

poder de veto que, entretanto, necessitava de apoio dos deputados para ter efeito, ou 

seja, o representante do governo central precisava negociar com a elite local para obter 
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os resultados desejados. 
47

 Diante disso, vemos poucos investimentos provinciais para a 

abertura e manutenção das vias de comunicação para os núcleos do Tibagi, pois o 

interesse da elite política da província voltava-se para as vias de comunicação centrais 

para economia.  

Dessa forma, o tempo passava e a Colônia Militar do Jataí permanecia isolada 

dos centros urbanos populosos. No rio Paranapanema, da foz do Tibagi para cima, a 

navegação era embaraçada por várias cachoeiras (a principal era a de Salto Grande) e, 

em outros pontos, a passagem só era viável para pequenas canoas, ainda que em 

qualquer estação do ano fosse livre a sua navegação.
48

 Já o Tibagi nasce no município 

de Ponta Grossa e percorre 530 quilômetros até sua foz, no Paranapanema, tendo 

largura variável entre 100 a 900 metros e 16 corredeiras, Ele estava sujeito a grandes 

enchentes nos meses de novembro a março, quando suas águas poderiam se elevar a 

mais de 20 palmos. 
49

  

Os acidentes nos rios Tibagi e no Paranapanema eram frequentes. Em 1857, 

por exemplo, em uma das corredeiras acima do porto da colônia virou uma canoa 

resultando na morte do engajado Vicente Martins. 
50

 Frei Timótheo lembrava ,em 1857, 

que “desde que se abriram estas colônias fomos tão felizes, com a exceção de um 

africano, não tivemos que deplorar nenhuma morte por doença, no mesmo tempo que já 

tivemos cinco falecimentos no rio”. 
51

 No ano seguinte, uma canoa que saia do 

aldeamento para colônia militar virou, resultando no óbito de dois africanos: Salvador, 

de 60 anos aproximadamente, e Eleazaro, africano livre de 20 anos
 52

. Também em 

1858, uma canoa virou na Ilha das Raposas, no rio Paranapanema, tendo falecido sete 

soldados pertencentes à expedição que seguia para o Mato Grosso. 
53

  

Nos meses de águas baixas, por outro lado, a navegação pelos dois rios citados 

ficava interrompida ou tornava-se muito difícil em vários pontos, obrigando os viajantes 

a cumprir o trajeto por terra. Havia ainda dificuldade de encontrar remeiros e pilotos de 

confiança para viagem tão longa e cheia de dificuldades, segundo o diretor “os que até 

                                                           
47

 DOLHNIKOFF, Miriam. O Pacto Imperial - Origens do Federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 

2005. 
48

 MARTINS, Romário. História do Paraná.3ª ed. Curitiba: Editora Guairá, s/d. p.17 
49

 Ibidem,p.18-19 
50

DEAP, Nota EXE cmj 34.28, 05/05/1857. Thomaz José Muniz, diretor da CMJ, ao Presidente 

Província.  
51

DEAP, Nota: PB001 DGI 86.27, 22/12/1857. Frei Timotheo de Castelnovo ao Presidente da Província. 
52

 DEAP, Nota: PB001 DGI 88.27, 22/01/1858 Frei Thimoteo de Castelnovo ao Presidente da Província.  
53

DEAP, Nota EXE cmj 61.28 25/05/1858. Thomaz José Muniz, diretor da CMJ, ao Presidente Província. 



  92 

agora hão servido nesse mister são pessoas de fora, contratadas pelo Sr. Feliciano 

Nepomuceno Prates para o seu serviço particular, e alguns índios do respectivo 

Aldeamento de São Pedro, mediante salário de 20rs mensaes”.
54

 Todavia, os dois rios 

desempenharam papel fundamental para o reconhecimento do território e para a 

penetração pelo norte da Província do Paraná, mesmo após a abertura das estradas. 

Em 1880, o presidente apontava que a estrada de “Castro a Vila do Tibagi e 

colônia do Jatahy e Ivahy acha-se em tal estado que tornava-se absolutamente 

impossível o transito em animais carregados, acontecendo que os viajantes descem e 

sobem a pé”.
55

 As dificuldades e perigos inibiam os tropeiros e limitavam o comércio 

dos produtos da colônia e a importação de itens necessários. A região onde estavam 

localizados a Colônia Militar do Jataí e os Aldeamentos de São Pedro, Pirapó e São 

Jerônimo, fazia parte do Município do Tibagi. E, mesmo assim, a comunicação entre 

esses polos se limitava ao mesmo caminho para Castro. Em face disso, o contato com a 

Província de São Paulo parecia mais viável, como perceberam os diretores da colônia 

militar e do Aldeamento de São Pedro: eles, então, se uniram para promover a abertura 

de uma estrada até lá.  

Vemos que o interesse por aquela região se amplia na década de 1880, mas, 

ainda assim, a ausência de boas vias barrava a expansão naquelas terras. Em 1885, 

moradores da cidade de Castro reivindicavam ao presidente  

[...] a necessidade da abertura de uma estrada de rodagem entre esta cidade e 

a Colônia Militar do Jataí e pedir que se digne de ser o intermediário desta 

alta e fecunda aspiração publica perante o governo imperial. No estado de 

depreciação a que vai chegando a principal indústria agrícola da província – a 

da beneficiação da herva mate – parece que é um trabalho do maior momento 

tratar o poder público de explorar e abrir novas fontes de riqueza e de renda. 

Franquear ao colono espontâneo ao trabalhador livre, quer adventício, quer 

aborígene, o seio imenso e repleto de seiva da vasta e opulenta região 

ocidental da província-eis o trabalho necessário e fecundo [...] Escusado é 

convencer a VEx de que é um grande serviço ao pais a abertura da estrada 

para o Jataí e os abaixo assinados acrescentam apenas que a construção desta 

estrada conta com o auxilio de alguns particulares fazendeiros desta 

comarca.
56
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Fica evidente que uma elite local da vila de Castro
57

começava a demonstrar seus 

interesses diante das potencialidades do Jataí, visando a diversificação da economia da 

província, baseada na criação de gado e na extração de erva mate. Eles começam a 

pensar em uma exploração intensiva das terras com a agricultura, articulando a 

promoção de melhoras nos caminhos para o interior, onde sabiam existir terras 

fertilíssimas. Contudo, a abertura e manutenção das estradas era um trabalho 

dispendioso, que carecia de verbas avultadas dos governos central e provincial. Assim, 

priorizou-se as regiões mais dinâmicas economicamente e que geravam lucros para os 

cofres públicos. A criação de um sistema de vias de comunicação tornava-se 

preocupação central em todas as esferas, pois além de fundamental para dinamizar a 

economia, ele significava a unidade do Império, ao fazer circular com facilidade, de 

uma província a outra, pessoas, informações e as ordens que saiam da corte. 
58

 Todavia, 

constata-se que existia uma severa limitação de verbas para colocar em prática as 

intenções.  

 No Jataí, a manutenção das estradas foi tarefa realizada pelos operários da 

colônia ou pelos índios aldeados em São Pedro de Alcântara e São Jerônimo, mão de 

obra mais barata. Porém, mesmo com a utilização desses trabalhadores os orçamentos 

eram limitados, e quando os recursos findavam os serviços eram abandonados ou 

sofriam longos atrasos. Em 1889, Frei Timótheo, em correspondência com a 

presidência, apontava que os gastos com a manutenção das vias nos últimos dois anos 

havia sido de 2:282$970. Mas, recebeu do ministério da Agricultura, para tais serviços, 

apenas 1:450$000. Sendo assim, despendeu-se por conta da diretoria em três anos de 

1887 a 1889,o valor de 832$970 em seu prejuízo.
59

 Os trabalhos eram executados 

principalmente pelos índios aldeados Kaiowá e Kaingang, que segundo o missionário 

eram “habilíssimos para desviarem as [?] ruins e acharem as melhores veredas entre os 
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sertões como pode-se verificar na estrada entre este aldeamento e a barra do rio Tibagi, 

que era considerada intransitável”. 
60

  

Coube à empresa do engenheiro Feliciano Nepomuceno Prates – sobrinho do 

Barão de Antonina – fazer a manutenção do caminho da colônia aos fundos da fazenda 

Fortaleza, que teria aproximadamente 22 léguas, após contrato estabelecido com o 

governo em 1856.
61

 Ainda assim, para empregar nos trabalhos das estradas, lhe foram 

entregues 14 africanos que estavam na colônia, por ordem do governo da província. A 

respeito do trabalho deste engenheiro, a insatisfação era notória e, para o diretor Muniz, 

“o mencionado contrato tem sido extremamente prejudicial aos interesses destas 

colônias, pois em três anos apenas duas vezes o empresário ordenou os consertos”. 
62

 A 

via estava em péssimo estado e nenhuma ponte havia sido construída apesar da sua 

necessidade manifesta. Ficou evidente que o empresário Prates descumpria o contrato. 

Além disso, buscando lucrar de todas as formas com a circulação para o Jataí e para o 

Mato Grosso, ele fornecia ao governo, a altos preços, embarcações para o transporte 

fluvial da região. A ocupação do interior criava uma demanda por serviços, atraindo a 

atenção de empreendedores como Prates.  

As obras de conservação eram intermináveis, o mato parecia insuperável, o 

calor e as chuvas atrasavam e faziam deste serviço uma epopeia durante todo o período 

de existência da colônia militar. Diante disso, o contato com a província de São Paulo 

parecia mais viável, como perceberam os diretores da colônia militar e do aldeamento 

de São Pedro, assim como comerciantes daquela província que começaram a demandar 

o Jataí. Em 1865 chegou ao Aldeamento de São Pedro o Sr. Fabiano Vieira da Rosa, 

vindo do Salto de Paranapanema a mando de Francisco de Souza Thomas ,morador do 

termo de Botucatu, na Província de São Paulo. Ele solicitava licença da presidência para 

examinar o lugar e tomar a direção a fim de abrir uma estrada para cargueiros do Salto 

até a Colônia Militar do Jataí, como forma de possibilitar o comércio e a comunicação 

entre as colônias e os Campos Gerais. O Sr. Vieira da Rosa apontava que “esta 

comunicação era de grande vantagem para esta província como muitas povoações 

daquelles lugares”. 
63

 O plano, no entanto, não se efetivou. Apenas na década de 1880 
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foi aberta uma estrada para a Província de São Paulo, trazendo resultados visíveis na 

dinâmica da colônia que 

[...] vai tomando algum progresso em consequencia de se achar hoje uma boa 

comunicação por meio de uma estrada mandada fazer pelo distinto diretor do 

aldeamento de S Pedro, que demanda do mesmo aldeamento ao lugar 

denominado ‘Barra’ limites de S Paulo pela qual esta começando afluírem 

desta província tropeiros para comprar [?] gêneros e com a estrada desta 

colonia aos campos Gerais que ultimamente mandei limpar tem produzido 

certa influencia no animo da população que me faz crer pelo 

desenvolvimento que vai tomando daqui alguns anos se levará a effeito o 

desejado fim para que a colonia foi criada. 
64

 

 

A estrada prevista para a Província do Mato Grosso jamais fora concluída. 

Seus trabalhos foram iniciados em 1869 e, em 1870, o sertanista Elliott, encarregado do 

serviço, remeteu relatório informando sobre a abertura do caminho de Morro Azul até a 

colônia.
65

 Neste mesmo ano, as copiosas chuvas motivaram o adiamento das obras por 

três vezes.
66

 Depois, elas forma paralisadas por tempo indeterminado, possivelmente 

por falta de verbas. Outra hipótese é que a realização de um estudo para construção de 

uma via férrea para aquela província tenha desmotivado a construção. Na década de 

1870, o governo imperial concedeu ao Barão de Mauá a autorização para realizar 

estudos para instalação de uma linha de trem ligando Curitiba a Miranda e para 

introduzir linhas de navegação nos rios Ivaí, Paraná, Ivinheima, Brilhante e Mondego. 

As análises foram feitas pelos engenheiros ingleses Cristian Palm, William Lloyd e 

Thomas Plantagenet Bigg-Wither. Em 18 de junho de 1874 eles chegaram à Colônia 

Militar do Jataí, e concluíram que  

Sua posição topográfica é tal que, em certas eventualidades, torna importante 

e estratégico o lugar, como parte terminal da estrada (atualmente não passa, 

em grande parte, de simples caminho de mulas) que liga o porto mais 

próximo do atlântico, chamado Antonina, com uma ampla rede interna de 

rios navegáveis, rumo ao norte, sul e oeste, cuja total extensão interligada, 

aproveitável em parte por vapores e pequeno calado e em parte por canoas de 

grande tamanho, alcança não menos de 1.290 milhas. 
67 

 

O grande sistema fluvial interno da província, apesar de seu potencial, estava 

sem comunicação com a costa. Durante a Guerra do Paraguai, todavia, ele foi utilizado 
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no transporte de munições para as fronteiras, em comunicação direta com Jataí, pelos 

rios Paranapanema e Paraná. Bigg-Wither destacava, junto com outras vozes, que “se 

fosse construída uma boa estrada pelo Vale do Tibagi, da cidade de Palmeira a Jataí, ou 

até a foz do rio, o efeito seria a abertura para civilização e o comércio de uma área rica e 

saudável região”.
68

 O rio Tibagi apresentava limitações quanto à navegação neste 

trecho, pois desde a Colônia Militar do Jataí até a cidade do Tibagi, ele possuía várias 

cataratas e quedas d’água. Por isso mesmo, as tentativas para explorar este trecho do rio, 

feitas por Elliott e pelos engenheiros alemães Kellers em 1865, e por Bigg-Wither em 

1974, foram sem sucesso. 
69

 

Em fins de 1875, outros estudos para uma ferrovia foram realizados pelos 

irmãos Nestor e Telêmaco Borba (sertanista e Administrador do aldeamento de São 

Pedro respectivamente), seguindo ordem do presidente Lamenha Lins. Eles fizeram uma 

expedição aos Saltos das Sete Quedas para investigar a possibilidade de construir uma 

ponte férrea para ligar as Província do Paraná e do Mato Grosso. A viagem teve início 

em 4 de dezembro de 1875, saindo de Curitiba rumo à Colônia Militar de Jataí, 

seguindo o leito dos rios Tibagi e Paranapanema. Para Telêmaco Borba esse era o 

trajeto mais adequado, rápido e seguro para se chegar ao rio Paraná. 70Vemos aqui como 

a Colônia  Militar do Jataí continuava a ser ponto de apoio a novas explorações pelo 

interior da província.  

A abertura de uma via de comunicação terrestre para o Mato Grosso foi 

percebida pelos diretores que passaram pelo núcleo, bem como pelos militares 

encarregados da sua investigação em 1876 e 1886, como de grande vantagem para o 

povoamento e para desenvolvimento do comércio do Jataí. Mas, até a emancipação da 

colônia não foram retomados os planos para sua abertura. Com as dificuldades 

burocráticas, falta de verba e de mão de obra para colocar em prática as obras, os rios 

permaneciam como a opção mais rápida e eficiente. Por isso, na falta de uma boa via de 

comunicação com o litoral da província, as exportações de açúcar, aguardente e café em 

grão se faziam com os vizinhos São Paulo e Mato Grosso. Contudo, a navegação do rio 

também apresentava suas limitações, sendo sua navegação possível apenas com canoas.  
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2.1.3. Atividade agrícola e comércio 
 

Como discutimos no primeiro capítulo, eram muitas as funções que a Colônia 

Militar do Jataí deveria desempenhar: estratégica, como posto militar avançado de apoio 

em caso de conflitos com países vizinhos; de policiamento para estabelecer segurança 

no vasto território; de posto avançado na via de comunicação para a Província do Mato 

Grosso, habitado por diversas tribos indígenas; e, por fim, a de promotora do 

desenvolvimento agrícola na região, com o enraizamento de colonos. Os planos acerca 

do Jataí eram ambiciosos, pois se pretendia, a partir da criação da colônia militar e dos 

aldeamentos indígenas, o desenvolvimento de um polo agrícola e comercial, e a 

exploração das fertilíssimas terras do sertão paranaense, através dos pequenos lotes 

distribuídos aos colonos. Para muitos oficiais e políticos brasileiros do Segundo 

Reinado, na adoção do sistema de pequenas propriedades estaria a solução para o 

povoamento do vasto território, objetivo precípuo destas colônias, de acordo com a fala 

do ministro Jerônimo Francisco Coelho. 
71

 

O caráter agrícola fazia parte da concepção das colônias militares, que 

deveriam abrir caminho para a exploração econômica da região em que se 

encontravam.
72

 Na Colônia Militar do Jataí, a promessa de uma agricultura próspera era 

o que dava esperança ao diretor Muniz: 

Sem tratar acerca do seu pessoal eu passo a tratar do estado da colonia, 

incitando pelo seu lado agricola, único quanto a mim, que lhe dará 

incremento, a não se consumar a ideia de commercio pelo rio Tibagi entre 

este porto e a província de Mato Grosso; único pelo qual ela subsiste desde 

que fora criada e único em fim que as condições do lugar oferecem 

actualmente a meus olhos como vantagem a proporciona-lhe. 
73

 

 

O progresso dos núcleos teria como base a agricultura, pois seu regulamento já 

previa o enraizamento da população com a doação de lotes de terras, atrelada ao 

cumprimento de um tempo mínimo de cultivo. Era dever do diretor proceder e estimular 

as plantações, de modo que fossem suficientes para subsistência dos habitantes, 

desonerando, assim, os cofres públicos. Em seguida deveria estimular e desenvolver a 

produção de gêneros para serem comercializados. No entanto, por longo período a 
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produção agrícola foi parca na colônia, sendo necessários os socorros públicos para 

subsistência dos colonos. O período de 1855 a 1860 foi de adaptação dos colonos ao 

clima e ao solo da região, e as intempéries climáticas como as secas, chuvas e as geadas 

nos primeiros tinham impactos negativos sobre as plantações.  

Logo que chegou, em 1854, o diretor Thomaz Muniz mandou imediatamente 

ampliar as plantações de milho, feijão e arroz. Mas, apesar da destacada fertilidade do 

solo, a colheita foi minguada em consequência de uma seca que se arrastou por três 

meses, acompanhada por um sol abrasador. Além disso, os índios Kaiowá aldeados, 

vindos da Província do Mato Grosso por convite do engenheiro Feliciano Nepomuceno 

Prates, “levados da necessidade, ou por habito que lhes seja inato, assaltaram as roças e 

despojaram da maior parte do pouco que restava”. 
74

 Em 1857, felizmente, a colheita foi 

melhor. Com a abundância, foi possível inclusive realizar a venda de alguma farinha de 

milho e mandioca, feijão e arroz para sertanistas em expedição. 
75

  

Logo em seguida, novas plantações foram feitas, mas em escala pouco 

considerável, porque na época própria para o trabalho das roças, chuvas copiosas e 

quase sem interrupção foram obstáculos aos desejos dos habitantes. Mas esse fato não 

causou grande abalo nos habitantes, posto que havia produtos nos celeiros do 

estabelecimento suficientes para manter a colônia por algum tempo. Em 1858, mais 

animado o diretor Muniz apontava que 

 

Apezar, porem, desse estado equivoco, incompleto e indefinido, [...] e dos 

inconvenientes que como consequência delle resultam, o certo é que a 

colonia vae em via de progresso, senão em população, porque pouco ou 

nenhum augmento tem ella tido, ao menos pelo que diz respeito a lavoura, 

sua única base de subsistência por ora, e em muito melhor estado estaria a 

este e a todos os mais respeitos, se do seu pessoal, alias já pequeno por seu 

numero, não fizessem parte homens que para pouco ou nada servem; e se 

finalmente o governo auxiliado ao menos com suas vistas.
76

 

 

Muniz criticava severamente a qualidade dos operários agrícolas e sua 

indignação decorria do fato de eles não serem militares. Seu aborrecimento era tanto 

que ele mal observava outros óbices que prejudicavam as atividades da colônia. As 

condições para o trabalho na lavoura não eram as melhores, as ferramentas eram 
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limitadas e dependia-se do envio delas pelo governo. Também não existiam máquinas 

que ajudassem no beneficiamento dos produtos e a descrição dos utensílios disponíveis 

do núcleo dava conta de que eles estavam em mal estado. Em 1862, Muniz reclamou o 

envio de quarenta machados e quarenta foices para, e lhe foi autorizado também a 

compra de duas bestas para a condução de cargas. 
77

 

De acordo com Muniz, esperar que o Tibagi se tornasse rota comercial era 

perda de tempo, sendo “[as] belíssimas terras que para sua agricultura servem de 

patrimônio a colônia e cuja admirável produtibilidade pode efetivamente constituir o 

mais seguro fundamento do seu progresso e prosperidade”.
78

 Contudo, ano após ano, o 

diretor lamentava o fracasso das colheitas e o justificava pela falta de “homens amigos 

do trabalho, ativos e diligentes”, pois até então os colonos eram “apoderados de uma 

frouxidão e moleza a toda a prova, de uma indolência digo, que a todos os momentos se 

revela (com excepção de poucos como já disse)”.
79

 

Em julho de 1862 a colônia ainda importaria feijão, toucinho, carne e outros 

gêneros necessários à subsistência. No relatório de 28 de novembro de 1862, Muniz 

apontava a falta de mantimentos, dizendo que “mandava fazer roças para abastecer a 

colônia. Infelizmente, como sempre, o tempo correu mal, e as roças perderam-se”.
80

 

Para o presidente Venancio José de Oliveira Lisboa a situação era discutível 

 

Ou as chuvas ou a seca vinham constantemente por obstáculo a colheita 

abundante, de modo que lutava sem cessar a colonia com a miséria sem 

apresentar augmento que annunciasse um futuro lisongeiro! Dar-se-hia na 

realidade todos os anos aquelle facto? A penúria e lamentavelmente estado da 

colonia não seria devido a nenhuma energia, ou desleixo da direção? Por 

ventura terrenos de uma fertilidade a toda a prova como os do jatahy não 

produziram, ainda mesmo dada a hypotese mencionada, quantidade de 

cereais sufficiente senão para a exportação ao menos para a manutenção do 

estabelecimento? O agricultor da província, ainda que conservando a antiga e 

perniciosa rotina, tira sempre resultado mais ou menos vantajoso do seu 

trabalho; entretanto na colônia militar do Jatahy eram frustradas todas as 

diligencias empregadas, ainda mesmo dispondo-se de grossas (quantias?). 
81
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Espantava às autoridades que as plantações não fossem suficientes ao menos 

para a subsistência. Ainda amais que o próprio sistema de trabalho na colônia militar 

priorizava o trabalho agrícola particular. Nos serviços do núcleo em geral, todos 

trabalhavam conjuntamente e se alternavam em turmas, de forma a não prejudicarem o 

serviço nas lavouras familiares. 
82

 De qualquer forma, até meados da década de 1860 a 

agricultura não gerou excedente para comercialização, bastando apenas para a 

manutenção dos colonos.  

O ritmo da produção dos colonos deve ser compreendido, no entanto, de 

acordo com as suas próprias percepções e necessidades. 83 Seria improfícuo para eles 

investirem demasiados tempo e dinheiro em lavouras se não havia formas de escoar a 

produção em razão da falta de vias de comunicação para tal fim. Para Valter Martins, a 

questão era a de que “trabalhador tendo a si mesmo como patrão, o pequeno produtor 

agrícola tinha liberdade para decidir sobre o tempo e a intensidade de seu trabalho”. 
84

 

Ademais, esta população estava alheia à lógica de produção mercantil, ou seja, eles 

laboravam buscando em primeiro lugar seu auto abastecimento. 
85

  

Quando o capitão Vicente Antônio Rodrigues Borba chegou à colônia, a 25 de 

dezembro de 1862, em substituição ao major Muniz, ele descreveu a situação como 

desoladora e fez críticas ao seu antecessor, acusando-o de pouca dedicação no 

desempenho de seus deveres. Em janeiro de 1863, mandou preparar o terreno para 

semear feijão e milho, mas no mês subsequente queixava-se das chuvas que o 

contrariaram, reduzindo as plantações a menos da metade. Feita a colheita, o seu 

produto foi de apenas oito alqueires de feijão e 187 de milho.
86

 O que não se 
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diferenciava dos anos posteriores. Este diretor, no entanto, buscou desenvolver a 

agricultura fazendo viveiros de tabaco, de sementes da Havana e de algodão herbáceo.
87

  

Afligiu ao diretor a falta de utensílios necessários ao serviço do núcleo, como 

animais, carros e boas carroças. Segundo Borba, havia apenas uma cangalha velha, um 

pequeno carretão e uma canga. Assim, providenciou além de uma besta remetida pela 

presidência, a compra de quatro bois carreiros, e pelos carpinteiros da colônia mandou 

fazer dois carros de boas madeiras, uma cama e uma canga, com os quais se carregavam 

as madeiras para as obras. Nesse sentido, houve uma diversificação da produção da CM 

em 1866, com três alqueires de milho, um de feijão, meio quartel de cana, meio de 

mandioca, setenta e oito pés de café e uma quarta de algodão.  

Além dos problemas climáticos que prejudicavam as lavouras, os índios 

Kaingang não aldeados,  habitantes da região, por vezes apareciam pedindo alimentos, 

causando estragos nas roças e saqueando paióis. Situação que se intensificou no ano de 

1859, quando um grande grupo de Kaingang decidem se aproximar do Jataí. O receio de 

ataques violentos obrigava os colonos a fazer a proteção da colônia, e assim eles 

ficavam impedidos de cuidar de suas lavouras e das benfeitorias.
88

 Segundo o diretor, 

nesta ocasião “o povo vive sobressaltado vexado e descontente, [...] e para mais vexal-o, 

não se vê mais uma só pessoa entrar de fora com negocio ou sem ele, o que nos há 

redusido até a comer sem sal”.
89

 No ano foram saqueados os Aldeamentos de São 

Jerônimo e Pirapó e, em 1860, os índios Kaingang foram ao porto de cima, distante uma 

légua da Colônia  Militar do Jataí, e “alli acabarão toda a mandioca que havia 

incendiando depois um paiol e rancho pertencentes ao engenheiro Feliciano 

Nepomuceno Prates”.
90

 

Assim, os colonos não se animavam a produzir em razão do receio de perderem 

parte do seu trabalho com as intempéries e/ou com os ataques dos índios. Afinal. “só o 

pobre lavrador sabe o capital de sacrifícios que emprega para fazer uma roça, 
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principalmente em matos como estes, tão cheios de asperezas e de outras mil 

dificuldades, para só ele saber sentir quando as perde”.
 91

  

Os presidentes da província, apesar de em muitos momentos reconhecerem esses 

diversos obstáculos, questionavam, sobretudo, a pouca iniciativa dos diretores e 

colonos. Em 1868, por exemplo, a presidência constatava que 

A cultura do terreno que largamente compensa o trabalho do homem e 

concorre para a riqueza publica, é alli posta a margem. Sem rumo de 

exportação, a população cuida unicamente de alcançar o estrictamente 

indispensável as necessidades quotidianas da vida. A diretoria, tantas 

vezes sucedida, não toma a iniciativa de melhoramentos materiaes 

instantemente reclamados e que, sem intervenção do governo, poderiam ser 

facilmente realizados. [grifo nosso]
92

 

 

Em 1867, o presidente Cezar Burlamaque alertava que a produção, longe de 

mostrar o progresso da Colônia  Militar do Jataí, “serve antes para comprovar o atraso 

em que ela se encontrava, pois fundada em 1851, muito maior deveria ser a sua 

exportação”. 
93

 As autoridades, apesar de reconhecerem a falta de vias de comunicação 

para exportação dos produtos, continuavam a responsabilizar a direção e os colonos. 

Percebemos, aqui, como a ideia de progresso, para os presidentes da província, estava 

atrelada a uma expectativa de que a colônia participasse do mercado exportador. Uma 

visão que destoava da realidade e das pretensões dos colonos e dos primeiros 

administradores do núcleo, que se preocupavam primordialmente com a subsistência 

das famílias.  

A agricultura não era a base da economia provincial, ficando restrita a poucas 

cidades. De acordo com o presidente Venâncio José de Oliveira Lisboa, seus produtos 

mal chegavam para suprir as necessidades da população da localidade produtora. A 

produção baseava-se em cereais como centeio, trigo, cevada, milho, feijão, arroz, além 

de batata, mandioca, café, fumo, cana-de-açúcar e algodão em pequena escala. Segundo 

Lisboa, a produtividade não era maior devido a um defeito da lei municipal, que 
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“consente animaes soltos, não garantindo ao lavrador dos estragos causados”. 
94

 A 

concentração econômica nas atividades de extração da erva mate e comércio de animais, 

apesar de lucrativa, foi criticada por aqueles que se preocupavam com a não 

diversificação da produção paranaense, a exemplo do presidente Lisboa. A ausência de 

uma agricultura forte inquietava alguns setores preocupados tanto com o abastecimento 

como com a condição de que a província importava mais do que exportava, 

evidenciando sua fragilidade. 
95

 Deste modo, o norte paranaense foi percebido como 

futuro polo agrícola a ser desenvolvido. 

O aumento na produção verificou-se apenas na década de 1870, provavelmente 

em decorrência da regularização territorial, depois da distribuição dos lotes. A 15 de 

agosto de 1866, o engenheiro Hegreville concluiu a medição do terreno da colônia de 

uma légua em quadra, dividido em 36 seções de 250,000 braças quadradas que 

deveriam ser entregues aos empregados da colônia a partir de 1867.
96

 Em 28 de 

setembro, a presidência da província autorizou a distribuição, tendo em vista os artigos 

9º, 10º, 13º e 14º do regulamento de 29 de dezembro de 1849. O impacto da medida fica 

evidente quando observamos os dados relativos à produção dos anos subsequentes: 

 

Tabela 6-Produção da Colônia Militar do Jataí (1866 a 1876) 

Produtos 1866 1871 1875 1876 

Feijão  36.3 litros 7.632 litros 40.000 litros 45.500 litros 

Milho 108.9 litros 199.650 litros 200.000 litros 176.000 litros 

Arroz - 3.630 litros 3.200 litros 12.920 litros 

Açúcar 58.8 kg 3.013,5 kg 135.000 kg* 2.050 kg 

Aguardente  2.240 litros 4.960 litros 200 litros 1.050 litros 

Café - 249,9 kg 950 kg 935 kg 

Farinha de 

mandioca  

4.53 litros 2.541 litros - - 

Polvilho  - - 1.200 litros 6.660 litros 
Fonte: Fonte: RPP-PR 1872, p.62; RPP-PR Adolpho Lamenha Lins. 1876; RPPP- Adolpho Lamenha 

Lins. 1877 p.102 (Foram realizadas conversões de alqueires, arrobas e barris para litros e quilogramas de 

acordo com SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial. São 
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Paulo: Cia das Letras, 1988) * O valor que consta no Relatório do presidente (135,000kg ) destoa dos 

valores dos anos anteriores e subsequentes, por isso deve-se desconsiderar para análise dos dados.  

 

 

A produção da colônia na década de 1870 se elevou significativamente em 

comparação com a década de 1860. As plantações de café começaram a encontrar as 

terras apropriadas, onde mais tarde teria a cultura teria grande desenvolvimento. Em 

passagem pela colônia militar o engenheiro e escritor inglês Thomas P. Bigg-Wither 

destacou que 

 [...]Apesar das más estradas e das grandes distancias, eram considerados 

lucrativos os pequenos negócios que se faziam de cachaça, açúcar e café com 

as cidades das planícies. Para consumo próprio era plantado tudo que um 

brasileiro consome habitualmente, sendo feijão, milho e arroz os três 

produtos básicos, além de açúcar e café já mencionados. 
97

 

 

Segundo o presidente da província , Adolpho Lamenha Lins, a colônia 

 

[...] Goza de excellente clima, e é de um solo fertilíssimo, que presta-se a 

cultura dos productos tropicais. A canna de assucar, café, algodão, mandioca 

e diversos cereaes são ali cultivados com vantagem. O assucar e aguardente 

fabricados na colonia, são de primeira qualidade. O café do Jatahy é 

excelente. 
98

 

 

No ano de 1876, a colônia foi inspecionada, por ordem deste mesmo 

presidente, pelo capitão honorário do exército Nestor Borba, irmão do administrador do 

Aldeamento de São Pedro, Telêmaco Borba. No seu relatório, destacou que a colônia 

localizava-se em local vantajoso para prestar serviços à catequese e para as 

comunicações com a Província do Mato Grosso. E exaltou o excelente clima, a 

fertilidade do solo e o sabor incomparável do café colhido do Jataí.
99

 No mesmo 1876 o 

governo resolve dar um novo impulso às colônias militares. O Ministro Luis Alves 

de Lima e Silva apontou que  

 

 [...] diversas obras tem sido mandadas executar, e tem-se autorisado o 

fornecimento de instrumentos agrários e mais objectos de que carecem os 

colonos, para os differentes misteres em que se occupa. Com estas e com 

outras providencias, e graças ao zelo dos respectivos diretores, acham-se 

algumas colônias em estado lisonjeiro. 
100
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O ministro apontou seis colônias que apresentavam os melhores resultados, e 

entre elas estava a do Jataí. Contudo, o desenvolvimento da agricultura e do comércio 

ainda era barrado pela deficiência das vias de comunicação. Em 1876, o diretor da 

Colônia Militar do Jataí reclamou a abertura de estradas, a distribuição de terras aos 

colonos nacionais, a aquisição de canoas para o serviço da navegação fluvial e o 

estabelecimento de uma ferraria. Para o presidente Adolpho Lamenha Lins convinha 

realizar estes melhoramentos “pois a colônia tem bons elementos de prosperidade, e 

como núcleo de colonização nacional, destinado a povoar os nossos sertões, deve 

merecer todos os cuidados do governo”.
101

 Todavia, o discurso da presidência, 

direcionado à Assembleia Legislativa Provincial, não parecia suficiente para convencer 

os deputados a despender verbas para as vias do Jataí.  

Enquanto isso, o comércio da colônia militar permanecia limitado aos 

estabelecimentos mais próximos. A comercialização dos produtos da colônia se fazia 

principalmente com os aldeamentos vizinhos. No lugar denominado Couro do Boi, a 

seis quilômetros da colônia, existia um pequeno aldeamento composto de 60 indígenas 

de “índole pacifica”, que cultivavam milho, feijão e outros produtos que utilizavam para 

fazer permuta por gêneros da colônia.
102

 A compra e venda de produtos também eram 

realizadas com os Aldeamentos de São Pedro, Pirapó e São Jerônimo. Em 1862 foram 

pagos vinte e dois mil e quinhentos reis por dois alqueires e meio de feijão, produto 

comprado ao diretor de São Jerônimo. Os excedentes eram remetidos também para os 

Campos Gerais na cidade de Castro quando a estrada estava transitável (principalmente 

aguardente e açúcar). Os derivados do açúcar também constituíram produtos de 

comércio dos Aldeamentos de São Pedro e São Jerônimo, produzidos tanto pelos 

nacionais, quanto pelos índios. 
103

 

Apesar de serem pequenas as lavouras, havia uma produção diversificada. 

Colhia-se mandioca, farinha, milho, arroz, feijão, fumo, café e cana-de-açúcar, produtos 

que além de atenderem às necessidades de subsistência tinham aceitação comercial e 
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eram trocados. 
104

 Hebe Mattos avalia que esta parcela da população, voltada para a 

produção de subsistência, não estava, contudo, fechada ao comércio com outras 

localidades, e admitia trocas e uma multiplicidade de pequenas vendas.
105

  

Existiam, na colônia, também casas de negócio. Em 1883 elas somavam 

quatro, sendo duas de secos e duas de molhados. Os estabelecimentos atendiam quase 

que exclusivamente aos moradores da Colônia Militar do Jataí, mas também recebia 

clientes oriundos do Aldeamento de São Pedro.
106

 Os índios adquiriam especialmente 

tecidos. Os comerciantes, por sua vez, também revendiam produtos fornecidos pelos 

aldeados. Havia ainda uma casa de negócio no Aldeamento de São Pedro que também 

supria a colônia, cujo dono era Henrique José Pires Martins. 
107

  

Em 1886, o Segundo tenente Antônio Vasconcelos de Menezes foi enviado 

pelo presidente Joaquim de Almeida Faria Sobrinho para examinar o estado da colônia. 

Ele considerava que o plano inicial de abertura da estrada para o Mato Grosso, se 

colocado em prática, poderia ser motor de povoamento daquela região; concluía que, no 

futuro, não haveria competidores na produção de café e cana-de-açúcar, sendo aquele 

terreno argilo-ferruginoso ideal para cultivo de ambos. Apontou ainda que os costumes 

ali eram sóbrios e que os moradores viviam em relativa abundância.
108

 Vemos aqui uma 

fala destoante em relação aos relatórios dos administradores e presidentes, que 

comumente apontavam a decadência da colônia militar. Assim, no relato de Menezes 

podemos identificar um novo projeto focado na região e em suas potencialidades 

agrícolas, um novo olhar que difere bastante daquele predominante na década de 1850, 

quando a colônia foi vista principalmente como um ponto de apoio na defesa das 

fronteiras do Mato Grosso. 

O açúcar e a aguardente eram os principais produtos de exportação da Colônia 

Militar do Jataí e sua produção em maior escala é percebida a partir da década de 1870, 

o que está refletido nas construções para armazenagem e beneficiamento dos referidos 

produtos. Até aquele momento havia apenas dois engenhos domésticos de açúcar. A 

produção de milho também se elevou e há o aumento dos monjolos para fabricação de 
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farinha de milho, cujo número se elevou para 11, em 1880, e para 14, em 1896. Os 

paióis passaram de 26, em 1881, para 31, em 1886.  

Em 1882, a circulação de negociantes e vendedores na região se ampliou após 

os diretores do Aldeamento de São Pedro e da Colônia Militar do Jataí se unirem para 

desobstruir a estrada que levava até o Aldeamento de São Jerônimo e, dele, até além da 

serra do Lambari. A obre foi realizada “em consequência de ser de muita necessidade, 

visto ter agora começo a safra da cana e afluírem os tropeiros dos campos em compra de 

aguardente e assucar”. 
109

 No ano seguinte, o número de engenhocas particulares 

elevou-se de 14 para 18, demonstrando o aumento na demanda por açúcar e aguardente 

do Jataí. Em junho 1886, o diretor informava os valores exportados desde julho de 1885 

até aquele momento: 

 

Tabela 7 - Exportação da Colônia Militar do Jataí (1885-1886) 

Produto  Quantidade Valores obtidos na venda 

Açúcar 3400 @ ou  51.000kg 10:200$000 

Aguardente27 pipas ou  21.600 L 1:620$000 

Fumo30 @ ou  450 kg 360$000 

Couros 30 @ ou  450 kg 400$000 

Total  12:580$000 
Fonte: AHEX, HCMJ Livro 2, Ofício 10/09/1886- Domingos Luis Cordeiro –Alferes honorario Diretor. 

 

Vemos na exportação do açúcar e da aguardente que a Colônia Militar do Jataí 

desenvolvia uma produção significativa naquele contexto. A importação de produtos 

variados também demonstra o aquecimento daquele mercado, pois no mesmo período 

gastou-se 13:750$000 com os itens inexistentes na colônia como sal, tecidos e outros 

gêneros. Isso mostra um aumento no consumo de produtos que iam além dos gêneros de 

subsistência, um indicativo da melhoria das condições materiais dos moradores do 

núcleo. Para o ano de 1886, a importação foi a seguinte: 

  

Tabela 8 - Importação da Colônia Militar do Jataí (1886) 

Produtos  Valores 

Fazendas 11:500$000 

Molhados  1:000$000 

Sal 1:000$000 

Vários gêneros  250$000 

Total 13:750$000 
Fonte: AHEX, HCMJ Livro 02, Ofício 10/09/1886- Domingos Luis Cordeiro – Alferes honorário Diretor. 
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Em 1895, os colonos já se dedicavam “com gosto e dispêndios de somas 

metálicas a cultura do café, visto as terras desta zona serem por demais ubérrimas e se 

prestarem para esta cultura que é a riqueza do Brasil”.
110

 Ou seja, os colonos investiam 

em suas plantações.  

Longe de demonstrar estagnação e decadência, a dinâmica da colônia militar 

apresenta um cenário de crescimento regular (ainda que tímido) das condições de vida, 

moradia, produção e comércio. Apesar de não se transformar em polo agrícola e 

comercial avançado, como pareciam idealizar os agentes do Estado, Jataí foi uma 

colônia de pequenos agricultores que, habituados a plantar para seu sustento, 

desempenharam o seu papel alcançando uma produção agrícola considerável. 

Aos poucos, a demanda pelo excelente açúcar e aguardente se ampliava: 

estimulados pela melhora nas vias de comunicação com São Paulo e com os Campos 

Gerais, os comerciantes vinham em busca destes produtos. Assim que foram facilitadas 

estas comunicações, a afluência de tropeiros e viajantes de São Paulo para a colônia 

militar aumentou, e entendemos que a possibilidade de comercializar os produtos 

encorajava os colonos a cultivarem suas terras. 

*** 

É possível observar que ocorreu um adensamento populacional regular no 

núcleo e a fixação de famílias, assim como a ampliação das atividades comerciais e 

produtivas. A população e o número de fogos aumentaram e, por conseguinte, as 

atividades agrícolas dos colonos. Avançou-se também na construção de paióis para 

armazenar a colheita, e no número de monjolos e engenhocas cana-de-açúcar.  

O crescimento da produção local decorria do avanço nas relações comerciais 

com os mercados mais próximos e a atração de tropeiros vindos do interior de São 

Paulo e do Mato Grosso. Ademais, as previsões para o cultivo do café em grande escala, 

dito de “incomparável sabor”, assim com da cana-de-açúcar e do fumo, produtos que 

sustentavam a economia do Império, demonstram a relevância e a preocupação em 

conservar aquele núcleo.  

Na maior parte das colônias militares se observou a fixação de colonos. Na do 

Urucu, por exemplo, criada para proteger a região dos sertões do Mucuri dos assaltos 

dos índios, Izabel de Mattos aponta ter se formado uma população de 300 a 400 
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colonos.
111

 Na colônia militar de Santa Thereza, em Santa Catarina, a população chegou 

a 623 pessoas em 1882.
112

 Em Itapura, São Paulo a população chegou a 249 habitantes 

em 1872. 
113

  

Na Colônia Militar do Jataí a população teve um crescimento constante, e à 

medida que alguns colonos e engajados se retiravam, um número maior chegava. 

Aqueles que receberam os lotes de terras começaram a se fixar. Distintamente da 

população do aldeamento de São Pedro, que oscilava muito, de acordo com a atração de 

tribos inteiras – ou sua evasão para as florestas –, na Colônia Militar do Jataí a 

movimentação de entrada e saída de pessoas sempre foi regular.  

 Notamos, a partir da análise dos dados sobre as situações demográfica e 

material da colônia militar, que os colonos, apesar de aceitarem se fixar naquele lugar 

como engajados, mantinham boa parte de seus hábitos e relativa autonomia, ou seja, 

decidiam sobre quanto e quando plantar, sobre quais animais criar e sobre como iriam 

morar. Vendo suas famílias crescerem ali, seus filhos se casarem, eles passam a criar 

vínculos afetivos, de parentesco e com o local. Após a distribuição das terras e da 

relativa melhora das vias de comunicação, eles passaram, ainda, a cogitar as 

possibilidades de ampliar suas lavouras e investir em novas culturas.  

Assim sendo, refletiremos a seguir sobre a organização social que se 

estabeleceu naquele espaço e que, de certo modo, urdiu para que fosse possível a 

permanência daquelas famílias na Colônia Militar do Jataí mesmo diante de 

adversidades – e consequentemente viabilizou a sustentação daquele núcleo. 
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CAPÍTULO 3 - OS ATORES DESSE ENREDO: DESMANDOS, DEMANDAS E 

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS. 

 

“Preferia ser engajado na colonia militar do Jatahy a 20$000 mensaes , 

trabalhando em meu quintal, cuidando em minha casa”. (Joaquim Francisco 

Lopes, sertanista, 1863.) 

 

 De acordo com o Regulamento nº 662, de 1849, os colonos 

engajados para as colônias militares deveriam ser prioritariamente 

praças militares, o que garantiria a segurança e o sucesso do projeto 

de ocupação. A atração de soldados para fixarem-se nas colônias 

militares, todavia, foi tarefa custosa. Isso se deve, em parte, ao fato de os 

Corpos do Exército se encontrarem continuamente incompletos, com quadros 

insuficientes até mesmo para guarnição das capitais das províncias. O recrutamento 

forçado, especialmente de indivíduos das camadas populares, foi uma das maneiras 

encontradas para preenchê-los. Por isso, sobretudo durante o século XIX, nos Corpos do 

Exército brasileiro encontrava-se “um grande contingente populacional livre, não 

utilizado no setor principal da produção, sem grande poder de barganha política e social 

e, consequentemente, disponível para ser recrutado”.1 Conquanto, segundo apontou 

Ricardo Salles, 

Servir nas fileiras do exército era algo que vinha acompanhado do estigma de 

degradação social; os recrutados eram obtidos junto aos elementos 

desqualificados (como tais definidos pela ordem e pelo pensamento 

dominantes vigentes) da população: desocupados, vagabundos e malandros.
2
 

 

 

Considerando a origem social de boa parte dos soldados no Exército, acreditou-

se que ao oferecer terras nas colônias militares o governo conseguiria atraí-los 

facilmente. Esperava-se que atenderiam ao chamado os praças que já haviam cumprido 

seu tempo de engajamento e aqueles incapazes para os serviços, inválidos 

e aposentados. Esse contingente de homens poderia ser aproveitado nas 

fronteiras com os sertões, ao mesmo tempo em que se evitava a 

ociosidade nas cidades. Acreditava-se, também, que os “colonos soldados” 

estariam habituados a viver sob condições hostis e à disciplina militar.  
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Todavia, o Exército vivia permanente déficit nas fileiras. Era 

frequente o reengajamento daqueles que já haviam cumprido o tempo de 

serviço. Assim, não havia soldados disponíveis para povoar as 27 CMs 

constituídas. Foram poucos os que se voluntariaram a seguir para as 

colônias Logo, seu número foi reduzido em diversas colônias militares: 

na de Santa Thereza eram 23 soldados entre os 91 homens, em 1865, e 

apenas dois em 1880; em Itapura, na Província de São Paulo, a partir 

de 1862 o maior número de praças foi nove; já a CM do Iguaçu, em 1903, 

dispunha de apenas seis soldados. 3 No Jataí a situação foi ainda mais 

delicada, pois não se estabeleceram no núcleo os “colonos soldados”. 

Foram registrados pedidos de terras por ex-praças apenas no ano de 

1886 (Ou seja, quase três décadas após a instauração da CM). Na 

ausência de moradores com esse perfil, foram engajados homens livres, 

contratados pelo período de três anos e denominados soldados 

permanentes ou operários agrícolas. Nesses casos, as suas obrigações 

incluíam desenvolver atividades agrícolas, construções e limpeza do 

terreno, bem como policiar o a CM e seus arredores. Para ampliar a 

segurança do núcleo, em momentos específicos eram enviados 

destacamentos militares (de cerca de 20 soldados) que permaneciam ali 

por um período e depois retornavam a capital.  

Na seleção dos colonos engajados dava-se preferência para 

homens casados e viúvos com crianças. Aqueles que eram qualificados 

receberiam, além do salário estipulado, um lote de terra provisório assim que chegassem 

e, depois de três anos cultivando-a, receberiam o título definitivo. 
4
 Promessa esta que 

estimulava, de certa forma, a permanência destes colonos.  

A população da colônia era composta, grosso modo, por: funcionários do 

Estado, o que englobava os oficiais militares (diretor, escrivão-almoxarife e ajudante do 
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diretor); colonos engajados (carpinteiros, oleiro, feitor, serralheiro e lavradores) e suas 

famílias; colonos voluntários (normalmente ex-engajados que cumpriram o seu contrato 

e se mantiveram por lá); e africanos livres e escravos de particulares. Em nossa pesquisa 

procuramos observar quem eram estes homens e mulheres, o papel que desempenharam 

na colônia militar, assim como as relações interpessoais que se estabeleceram a partir 

dessa composição social. Buscamos acessar o universo das pessoas comuns que fizeram 

parte desse fragmento da história. 
5
 Por isso, focaremos na experiência dos oficiais 

militares, escravos e africanos livres, e, sobretudo, na dos colonos os homens livres 

pobres na sociedade escravista, que se tornaram o principal elemento, depois dos índios, 

a povoarem aqueles sertões. Tratava-se de pequenos produtores agrícolas engajados 

para a colônia militar e taxados 

, pela classe dominante, como sendo desclassificados e vadios, prescindíveis na 

realidade da agricultura exportadora. Estes se ocupavam de uma agricultura de 

subsistência, considerada irrelevante. Na historiografia, eles também foram, por muito 

tempo, considerados dispensáveis como objeto de análise, por não estarem enquadrados 

no modelo econômico exportador dominante.  

O problema imposto por esta historiografia “excludente” foi a representar a 

sociedade como se fosse baseada no binômio senhor-escravo, que, hoje sabemos, não 

condiz com a complexidade da sociedade brasileira à época. A população de livres 

pobres, denominação que por si não define esta fluida e diversificada camada, era 

composta de mestiços de índios e brancos, pardos, libertos, com os mais diversos níveis 

de posses. Ela chegou a representar cerca de 50% da população do Império.
6
  

Porém, a partir do século XX surgem estudos que abriram caminho para a 

abordagem sobre a agricultura de subsistência e sobre a população que dela se ocupava, 

assim como sobre os modos de existência e a integração dos chamados “homens livres e 

pobres” na sociedade escravista. Maria Sylvia de Carvalho Franco, por exemplo, os 

caracterizou: eram identificados não apenas pela pauperidade, mas também pela 

dependência em relação aos grandes proprietários. Percebendo a violência como um dos 

aspectos normativos cruciais na organização social dos grupos em questão (perspectiva 

que buscamos superar neste trabalho) a autora ressaltou ainda a transitoriedade que 
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caracteriza as comunidades caipiras. 
7
 Já Valter Martins apontou, em seu estudo a 

respeito dos pequenos agricultores em Campinas na primeira metade do século XIX, 

que os homens livres não eram sempre tão pobres e marginais, participando com seu 

trabalho e sua produção ativamente da sociedade campineira. 
8
 

Hebe Maria Mattos de Castro, ao estudar os lavradores pobres de Capivary, 

buscou outro parâmetro, que não o da dominação pessoal, para pensar essa camada, pois 

observou que a concentração de terras nas mãos de fazendeiros não impediu os 

pequenos produtores de se instalarem nas áreas em que havia disponibilidade de lotes 

livres. E, segundo a autora, a imprecisa camada intermediária da sociedade brasileira 

escravista dificilmente poderia ser definida como integrada por despossuídos, pois 

sempre conseguiam prover sua subsistência com o resultado de suas lavouras, 

diferenciando-se do trabalhador cativo.
9
 Monica Dantas também relativizou a 

dominação senhorial sobre esta população, indicando que as relações horizontais 

estabelecidas entre a população mais pobre e a mobilidade que estas práticas permitiam, 

possibilitou a esta camada alcançar um grau significativo de autonomia e negociação.
10

  

Nosso trabalho, nesse sentido, busca refletir como estes homens tidos como 

braços ociosos, “uma verdadeira praga para os senhores do solo, cuja propriedade 

infesta com o nome de agregados”
11

, desempenharam papel determinante na expansão 

sobre as fronteiras de ocupação, e obtiveram, a partir da conquista da posse da terra, 

relativa autonomia diante da dominação senhorial. Eles foram os primeiros povoadores 

de lugares ermos como o Jataí. Habituados à aspereza das matas, à caça e à pesca e à 

escassez de recursos, esses homens resistiram às dificuldades daquele sertão e fixaram 

naquela região um povoamento duradouro, possível diante da disponibilidade de terras 

livres, não disponíveis em outras regiões de pressão agrícola.  

Pensaremos nos vínculos e conflitos interpessoais que se estabeleceram entre os 

integrantes dessa população. Assim, nos debruçaremos sobre as relações de poder, as 

tensões e as negociações que se passaram naquele estabelecimento, bem como 
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resgataremos os possíveis abusos de autoridade e as demandas que 

mantiveram aqueles colonos no Jataí.  

 

3.1. Os diretores e oficiais militares 
 

A administração da colônia militar estava sob a responsabilidade de um diretor, 

oficial do exército brasileiro, que poderia ser ativo ou reformado. Ele era indicado pelo 

presidente da província e nomeado pelo governo. Na colônia, o diretor possuía poder 

civil e militar e detinha controle sobre todos os moradores, determinava quem poderia 

entrar ou deveria se retirar da CM, e também distribuía terras. Entre seus principais 

deveres estavam organizar os trabalhos nas obras do Estado, manter a vigilância e a 

disciplina no lugar e estimular a agricultura. Como funcionário do Estado, deveria 

encaminhar, à presidência, regularmente, relatórios sobre as condições colônia e relatar 

ocorrências extraordinárias como crimes e acidentes, entrada e saída de colonos. Os 

tópicos principais eram: população (total, sexo, idade, estado civil), propriedade 

nacional e particular (quantidade e estado), produção agrícola (colheita, plantações e 

exportações), instrução pública e higiene pública. 

Através dos relatórios foi possível acessarmos a maior parte das informações 

sobre o desenvolvimento da Colônia Militar do Jataí. Elas foram fundamentais para a 

compreensão do cotidiano da colônia. Todavia, não podem ser analisadas isoladamente 

para considerar o fracasso ou o sucesso daquele projeto, como faziam os presidentes ao 

apreciá-las. Com uma análise cuidadosa, no entanto, podemos compreender traços da 

vida naquele espaço e as relações que ali se desenvolveram. Pensarmos a confecção 

desses documentos, bem como nos aproximarmos das trajetórias dos homens que os 

produziam, nos permitiu ponderar algumas afirmações e relativizar a imagem sempre 

tão pessimista sobre o estado da colônia militar.  

Notamos que, enquanto alguns diretores apontavam apenas a estagnação do 

estabelecimento e a má qualidade dos colonos, outros apresentavam as medidas que os 

moradores colocavam em prática para desenvolvê-lo. Nos primeiros anos observa-se 

uma crítica ferrenha aos engajados e colonos, considerados em sua maior parte 

indolentes, visão que vai gradualmente se transformando em apoio e defesa dos 

mesmos, diante das asperezas da vida isolada. Vemos em outros momentos a revolta 

explícita dos colonos com o descaso do governo em ampliar investimentos. Foi também 
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fundamental, em nosso trabalho de pesquisa, confrontar as perspectivas dos moradores 

da CM com outros dados: as falas presidenciais e os aspectos do cotidiano que 

passavam despercebidos nos próprios relatórios. 

As autoridades escreviam de um lugar específico, situado entre a sua condição 

de comando sobre os colonos e engajados, e a de subordinação à presidência da 

província. A partir dele, os oficiais selecionavam as informações com objetivos bem 

definidos e podiam destacar demasiadamente aspectos que lhe incomodavam no núcleo, 

bem como suprimir dados, eventos e aspectos da vida cotidiana que não consideravam 

relevantes. A tendência dos diretores em preconizar as informações que demonstrassem 

a decadência do núcleo não deixava de ser uma tática para angariar mais verbas, tendo 

em vista que a intenção do governo era reduzir os subsídios, conforme a CM fosse 

tornando-se autossuficiente, como de fato ocorreu.  

Durante todo o período de existência da Colônia Militar do Jataí, passaram por 

ela 13 diretores com diversas patentes: major, capitão, tenente e alferes. O primeiro 

deles, o major reformado Thomaz José Muniz, era natural de São Paulo, e iniciou sua 

carreira militar em 1815, tornando-se capitão em 1832 e, posteriormente, major. 
12

 Ao 

ser nomeado, saiu da vila do Rio Negro estabelecendo sua família na vila de Tibagi. 

Permaneceu no cargo por 4 anos se retirando em 1859, após solicitar exoneração por 

motivo de doença. O diretor seguinte, major Bento Marcolino Avena, no entanto, 

apresentava problemas de saúde, que fizeram-no se retirar do cargo pouco mais de dois 

anos depois. Sendo assim, Thomaz José Muniz foi nomeado novamente pela 

presidência em fevereiro de 1862.  

Muniz não permaneceu no cargo por nem um ano, pois em novembro foi preso, 

acusado como mandante de uma morte perpetrada em 1847.
13

 Sua administração foi a 

mais longa, e por ter sido a primeira, se deparou com todas as agruras da instalação da 

colônia: poucos moradores, muitos serviços e falta de quase todos os recursos que lhe 

permitisse desempenhar suas funções. Ele não dispunha sequer das orientações sobre 

como deveria exercer sua autoridade e organizar o núcleo. Assim, ao longo dos cinco 

anos em que esteve na direção, questionou a ausência de Regulamento que definisse as 

diretrizes pelas quais manteria a ordem e disciplina, pois como “única autoridade deste 

lugar, eu me considero único responsável pela tranquilidade, boa ordem e moralidade 
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 AHEX, IV-8-15. Fé de Ofício do major Thomaz José Muniz. 
13

ANRJ, IG (1) 91, Data: 28/11/1862 - Antonio B. Gomes Nogueira, Vice Presidente ao Ministro da 

Guerra. 
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delle, e como tal na necessidade de pedir a VEx. dizer-me qual a maneira porque 

deverei eu proceder no caso de crime”. 
14

 De fato, o diretor era o único responsável pela 

manutenção da ordem, e não apenas na colônia, pois este era também subdelegado de 

polícia do distrito do Jataí, que englobava os Aldeamentos Indígenas de São Pedro, 

Pirapó e São Jerônimo. 

Além do papel de autoridade disciplinar do núcleo e da região, ao diretor caberia 

a tarefa de promover o desenvolvimento da colônia militar, garantindo o alojamento dos 

colonos e o fornecimento de ferramentas, assim como providenciar suprimentos e todos 

os gêneros para subsistência da população. Dessa forma, deveria ter um olhar atento 

sobre a agricultura, que era a base econômica da colônia, organizando as plantações, 

dando sugestões sobre gêneros e métodos a serem utilizados, e indicando culturas a 

serem introduzidas. Além disso, deveria supervisionar todos os trabalhos realizados e 

indicar à presidência as melhorias necessárias para desenvolver o estabelecimento. 

Contudo, o número de atribuições que possuía, ou seu pouco interesse, impediu que 

conseguisse dar a atenção devida a este ramo. Em 1862, Muniz reclamava a necessidade 

de um feitor, que dirigisse os serviços e ordenasse os respectivos trabalhadores, pedido 

que foi atendido pelo governo.
15

 

 Em dezembro do mesmo ano, o capitão reformado Vicente Antônio 

Rodrigues Borba assumiu o cargo, que ocupou até maio de 1867. Durante 

sua permanência, identificamos o período de maior organização do 

núcleo, com a realização de diversas medidas que tiveram impacto sobre 

a colônia. Em carta de 1862, ele apontava que a colônia precisava o 

quanto antes ser reorganizada, apresentava as seguintes medidas: a 

promulgação de um Regulamento, a demarcação - e a distribuição a quem 

direito tivesse – dos lotes da colônia, bem como a demanda por vinte 

colonos militares casados e de mais vinte contratados e sujeitos as 

leis militares. 16 Vicente Borba foi responsável ainda pela construção 

da ponte sobre o rio Jataí, para melhorar o acesso às roças e 

introdução de novas sementes para cultura do fumo e do algodão.  

                                                           
14

 DEAP, Nota: EXE cmj 6.28,20/11/1855. Thomaz José Muniz, diretor da CMJ, ao Vice Presidente 

Henrique de Beaurapere Rohan. 
15

ANRJ, IG (1)91, 10/02/1862, Relatório o diretor da Colônia Militar do Jataí Thomaz José Muniz. 
16

ANRJ, IG (1)91, Data: 14/10/1863 - Presidente do Paraná ao Ministério da Guerra. 
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  Em alguns momentos o diretor precisou se afastar da colônia, 

como em agosto de 1863, quando seguiu para capital para socorrer sua 

família e para cuidar de sua saúde. Deixou a Colônia Militar do Jataí 

sob o comando do feitor e do reverendo Frei Timótheo17. O missionário, 

apesar de achar demasiada a tarefa de cuidar dos dois núcleos, não 

criticou Vicente Borba e apontou que ele “[...] alem de ser disinteressado, é 

activo, esperto, probo, e lavrador[...] Pena foi motivos urgentes de sua família fazer com 

quer se retirasse em ocasião critica”.
18

  

 Os diretores eram também os responsáveis pelos vencimentos dos funcionários 

e colonos engajados, recebiam toda a verba destinada a pagar as despesas do núcleo e 

tinham o dever de utilizar tais verbas em benefício da colônia. Mas nem todos foram 

idôneos. Em 1869, por exemplo, assumiu a direção o capitão Antônio José Pinto 

Bandeira, que seria suspenso em 1875 pelo presidente da província. Ele teve de 

responder a um conselho de investigação por fazer figurar nas contas de vencimentos do 

pessoal, indivíduos que tinham se retirado da colônia. Somado a isso, não pagou em dia 

os moradores, contraindo dívidas de mais de 4:000$000, apesar de ter a tesouraria da 

fazenda satisfeito todos os pagamentos. 
19

 Em 1882, durante a direção de Mathias 

Barbosa dos Santos, outras irregularidades foram descobertas, e a tesouraria solicitou ao 

presidente que “faça cessar a irregularidade, assinar o escrivão pelos assalariados”. Tais 

eventos não resultaram em afastamento do diretor, que se manteve até 1885. 

Em 1889, outra denúncia de irregularidade seria feita: o escrivão da colônia 

acusava o diretor Domingos Luís Cordeiro de falsificar a assinatura do carpinteiro 

Manoel Antônio Barros. Além disso, apontava para diferenças nos pagamentos e, por 

não estar de acordo, se negava a remeter as folhas dos vencimentos. A acusação, no 

entanto, não foi comprovada e o escrivão foi suspenso das funções pelo diretor
 20

 sem a 

autorização prévia do presidente. 

Apesar de submetidos ao governo da província, devendo pedir autorização para 

a maior parte de suas ações, por vezes os diretores tomavam decisões à revelia da 

                                                           
17

 DEAP, Nota: AP 166 p.245, 10/07/1863. Vicente Antônio Rodrigues Borba, diretor da CMJ, ao 

Presidente da Província.  
18

DEAP, Nota: AP 167 p.363, 10/08/1863. Frei Timótheo de Castelnovo, Diretor do aldeamento de São 

Pedro, ao Presidente da Província. 
19

DEAP, Nota: Ap. 434, p.72, 23/03/1874. Inspetor da Tesouraria ao Presidente da Província do Paraná.  
20

DEAP, Nota: Ap. 857, p.35, 05/03/1889. Alferes honorário Joaquim Ferreira dos Santos – escrivão da 

Colônia ao Inspetor da Tesouraria da Província do Paraná. 
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presidência: autorizavam o estabelecimento de colonos em terras não demarcadas, 

contratavam com salários mais altos que os estipulados, ou liberavam os engajados das 

atividades coletivas para cuidarem de suas roças. Em diversas situações deliberavam 

eles próprios e consultavam posteriormente a presidência. E, de certo modo, algumas de 

suas ações foram necessárias para que a vida na colônia se encaminhasse.  

Sobre a trajetória dos diretores temos poucas informações, mas podemos 

analisar alguns aspectos que nos ajudam a entender um pouco da sua passagem pela 

colônia. Assim como Muniz, o segundo diretor, Bento Marcolino Avena, era major, 

uma das patentes mais altas no exército. Os demais, que ocuparam o cargo possuiriam 

patentes mais baixas: Borba era capitão, assim como Antônio José Pinto Bandeira, que 

ocupou a direção de 1869 a 1874; Mathias B. dos Santos, que assumiu em 1880, era 

tenente, assim como o último a ocupar o cargo, Candido José Antunes, nomeado em 

1891. 

Muniz, que assentou praça em 1815 e foi diretor a partir de 1855, contava ao 

menos 58 anos nesta época, estabeleceu posses na região e faleceria na colônia militar 

em 1886
21

. Bento Marcolino Avena assentou praça em 1817, tendo na época em que 

assumiu o cargo de diretor ao menos 60 anos. Antônio José Pinto Bandeira era natural 

da província do Ceará e nasceu em 1820, assentando praça em 1840, participou da 

campanha do Rio Grande do Sul em 1845 e foi nomeado diretor a partir de 1869, então 

com 49 anos. Fernando Ferreira de Abreu era natural de São Paulo, nascido em 1827 e 

ocupou o cargo por três anos (de 1874 a 1877). O tenente reformado Mathias Barbosa 

dos Santos, nascido em 1822 na província de São Paulo, assentou praça em 1843 e 

ocupou o cargo a partir de 1880, quando tinha 58 anos. 
22

 Estes diretores foram os que 

mais tempo permaneceram no cargo na Colônia Militar do Jataí.  

O que aferimos ao analisar o perfil dos diretores aspecto da carreira dos 

diretores é que o governo pretendeu encarregar aquele estabelecimento a militares 

experientes e que estavam impossibilitados de servir em outras frentes. Os dois 

primeiros a ocupar o cargo possuíam a patente de major, com mais experiência. 

Contudo, ambos sofreram com problemas de saúde que os afastaram da direção. O 

mesmo ocorreu com Vicente Antônio Rodrigues Borba que foi exonerado em 1867, 
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AHEX-RJ, HCMJ Livro 2, Ofício 17/06/1886- Escrivão Joaquim F. Santos presidência da Província 
22

AHEX, I-16-64- Fé de Ofício de Bento Marcolino Avena; AHEX, I-18-67 - Fé de Ofício Antônio José 

Pinto Bandeira; AHEX, III-16-97 - Fé de Ofício Fernando Ferreira de Abreu; AHEX, IV-1-51 - Fé de 

Ofício Mathias Barbosa dos Santos 
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após se ausentar várias vezes da colônia para tratar sua saúde. Percebemos então que os 

próximos oficiais a serem nomeados para o cargo eram mais jovens, e de patente mais 

baixa: capitão, tenente e alferes. 

O período de permanência dos diretores no cargo não era predefinido e os a 

que se mantiveram por mais tempo foram: o major Muniz e o tenente Mathias Barbosa 

dos Santos, com cinco anos; o tenente Candido José Antunes, com quatro anos; o 

capitão Vicente Borba, com três anos. No período de 1875 a 1879 passaram pela colônia 

três diretores diferentes: o capitão reformado Fernando Ferreira de Abreu, o alferes 

reformado Simphonio dos Santos Ribas e o Tenente honorário Candido Cardoso de 

Oliveira Guimarães. Alguns diretores não estavam acompanhados de sua família, que 

residiam em Curitiba, como no caso de Borba, ou na cidade de Tibagi como a família de 

Muniz. O diretor Mathias Taborda Ribas, em 1868, solicitou um mês de licença para ir 

à freguesia de Campo Largo a fim de trazer sua família. 
23

 As dificuldades para 

estabelecer suas famílias no Jataí significou em muitos momentos a saída temporária de 

seus diretores.  

A ausência da família, a idade avançada e o mal estado de saúde foram fatores 

que levavam a pedidos de licenças e a exoneração de diretores. Mas a grande carga de 

trabalho e responsabilidade, além do pouco apoio e incentivo do governo, era 

constantemente justificativa para o desânimo deles. Muniz, em 1862, questionava o 

governo sobre o papel do diretor, pois 

[...] como emprehender esses serviços e outras differentes obras na colônia; 

como prosseguir nellas e leval-as a cabo, faltando-lhe tudo como lhe falta e 

lhe faltou sempre e até ferramenta, isto é machados e fouces em quantidade e 

estado sufficiente? Será isto possível ExSr? Haverá director que só com sua 

actividade e boa vontade possa fazer tudo, embora esteja a colonia nas 

circunstancias em que está balda de todos os meios? Venha esse dirigil-a, 

Exmo.Sr., que eu tenho consciência de não poder tanto. 
24

 

 

O diretor desempenhava, como já foi dito, também o cargo de subdelegado de 

polícia do distrito de Jataí. Assim, tinha dentre suas obrigações investigar os crimes 

ocorridos em toda a região, desde o Aldeamento de Pirapó até o de São Jerônimo. O 

diretor estava responsável pela ordem e segurança na colônia e seus arredores. Sendo 

assim, a ele a cabia controlar e autorizar a entrada e saída de colonos podendo expulsar 

aqueles que considerasse violentos, desordeiros ou perniciosos ao sossego; também 
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 DEAP, Nota: AP 294, p.178,1868. Mathias Taborda Ribas, diretor da CMJ, ao Presidente da Província. 
24

ANRJ, IG (1)91 Relatório do diretor da Colônia Militar do Jataí Thomaz José Muniz, 1862. 
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podia prender criminosos e desertores que se encontrassem nos limites da colônia
25

. 

Destarte, este oficial possuía amplos poderes naquele estabelecimento e região. Em 

1859, por exemplo, o diretor fez prender por desertor o praça de nome Manoel 

Estanisláo, e estava ainda em busca de outro desertor, Antônio Francisco de Lima. 
26

  

Ou seja, aos diretores cabia, entre outras coisas, controlar e autorizar a entrada 

e saída de colonos, expulsar aqueles que eles considerassem violentos, desordeiros ou 

perniciosos ao sossego e prender criminosos e desertores que se encontrassem nos 

limites da colônia
27

. Contudo, para que eles não sentissem que tinham poder absoluto 

sobre o núcleo, o Regulamento a que deveriam respeitar impunha que, para diversos 

casos, era necessária também a autorização da presidência da província como, por 

exemplo, nos eventos de demissão e contratação e de distribuição de terras a novos 

colonos. 

O salário dos diretores, em 1862, era de 100$000, mais gratificação de 10$000, 

e uma etape diária de 1$400 reis. 
28

 O vice-presidente José Antônio Vaz de Carvalhaes, 

em 1857, salientou a conveniência de aumentar os vencimentos do diretor da Colônia 

Militar do Jataí, “como forma de estímulo”.
29

 Os administradores, no entanto, 

receberam mais críticas do governo do que incentivos. Os presidentes apontavam que 

faltava empenho e compromisso por parte dos diretores. Para José Rufino Rodrigues 

Vasconcellos, Chefe de seção da 4ª divisão Geral da secretaria de Estado dos Negócios 

da Guerra, que investigou minunciosamente o estado das colônias militares, entre as 

causas de sua decadência estava a inércia e ignorância dos administradores 
30

. A 

respeito da Colônia Militar do Jataí, Rufino considerou haver contradições e omissões 

nos relatórios apresentados pelos diretores.  
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 Decreto n° 662 de 22.12.1849. Regulamento para fundação das colônias militares no Pará. Sob o qual 

deverá reger-se também a colônia militar de Jataí, criada em 1851.Art. Art. 21 e Art. 22 
26

DEAP, Nota: PB001 EXE cmj 92.28, 21/08/1859 Thomaz José Muniz, diretor da CMJ a José F. 

Cardoso ao Presidente da Província do Paraná. 
27

 Decreto n° 662 de 22.12.1849. Regulamento para fundação das colônias militares no Pará. Sob o qual 

deverá reger-se também a colônia militar de Jataí, criada em 1851.Art. Art. 21 e Art. 22 
28

 A etape referia-se ao valor diário para alimentação. DEAP, Nota: AP 144, p. 350, 01/07/1862. Thomaz 

José Muniz, diretor da CMJ ao Presidente da Província do Paraná.  
29

 PARANÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial da província do Paranã no dia 7 

de janeiro de 1857 pelo vice-presidente, José Antonio Vaz de Carvalhaes. Curityba, Typ. Paranaense de 

C.M. Lopes, 1857. 
30

BN, Nota I- 31, 27, 38, Memória sobre as colônias militares por Jose Rufino Rodrigues Vasconcellos, 

1865 p.89-90. 
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Por mais que dos relatórios se queira perscrutar a verdade, por mais que se 

queira conhecer qual o verdadeiro estado de estabelecimento de tanta 

importância, esses relatórios offerecem um Dédalo de tal natureza que o 

conhecimento vacilla entre as contradições que elles offerecem e infelismente 

só um ponto constante: A decadência!
31

 

 

Sobretudo, apontou, sobre os relatórios do major Thomaz José Muniz, que 

“conhece-se palpavelmente a contradição que existe no próprio relatório e que o pessoal 

da colônia a julgar pelas próprias palavras do diretor, não é tão desmoralizado como 

parece inculcar”.
32

 Além disso, relatou que o diretor parecia preocupar-se mais consigo 

do que com o núcleo, pois este, em 1863, possuía 30 cabeças de bois, 6 cavalos e 30 

mulas, enquanto todos os demais colonos, juntos, tinham 67 cabeças de bois, 30 cavalos 

e 27 mulas. Aquela era uma situação que contrariava a própria regulamentação dos 

núcleos, pois estava proibido aos diretores estabelecer negócios, possuir terras na 

colônia ou, ainda, se engajar-se em comércio com seus habitantes. Quando analisou esse 

aspecto em diversas colônias militares no território brasileiro, David Wood verificou 

que não foi incomum o comércio com colonos, desvio de dinheiro e posse da terra por 

parte dos diretores.
33 

O período da administração de Muniz foi o de menor produção 

agrícola do núcleo, fato que ele atribuía às intempéries climáticas, 

mas especialmente a indolência dos colonos. No entanto, ele se 

estabeleceu com sua família no Jataí, aí prosperou, negligenciando as 

necessidades dos colonos e do núcleo, se ocupando de suas atividades 

particulares. Por outro lado, alguns diretores conseguiram desempenhar 

o seu papel. O capitão Vicente Borba foi um dos poucos lembrados nos 

relatórios presidências e nas falas do diretor do aldeamento vizinho, 

Frei Timótheo, por suas ações assertivas, como o estímulo à 

agricultura e a reconstrução de diversos edifícios.  

Ainda assim, a vida no Jataí era repleta de frustrações, a casa 

da diretoria estava constantemente em ruínas e, sobretudo, o atraso 

nas verbas e solicitações tolhiam o entusiasmo daqueles envolvidos na 
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Ibidem.  
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consolidação do núcleo. Percebe-se que suas práticas não eram 

resultado apenas de sua condição de militar e de agente do Estado, mas 

também de indivíduo comum. Assim como os colonos, estes dirigentes 

lançavam mão de táticas “informais” diante da tarefa de sobreviver naqueles sertões: 

desde embolsar salários de engajados que não existiam, omitirem informações em 

relatórios ou acentuarem os problemas, além de realizarem o mínimo de esforço e 

deliberarem à revelia do presidente. Situações que demonstram como aquela 

experiência foi resultado de práticas concretas, nem sempre alinhadas com os planos 

governamentais. 

 

3.1.1. Os outros oficiais  

 

No Regulamento nº 662, de 22 de dezembro de 1849, expedido para as 

colônias militares do Pará e remetido para outras, como a do Jataí, estava prevista as 

criação e ocupação dos seguintes postos: diretor, ajudante do diretor, escrivão-

almoxarife (nos três casos, as vagas deveriam ser preenchidas 

preferencialmente por militares), capelão (que além das funções religiosas cuidaria 

da escola) e médico. O escrivão-almoxarife, por muitos anos reclamado pelos diretores 

da Colônia Militar do Jataí, deveria ser um oficial de patente baixa e a este caberia 

cuidar dos livros da colônia (matrícula dos colonos e seus familiares) e da 

correspondência, além de controlar a entrada e saída de materiais e utensílios. Somente 

em 1874 há menção a nomeação de um escrivão para o Jataí. 

O ajudante de diretor também deveria ser um oficial de patente inferior e, na 

hierarquia da colônia, estava imediatamente abaixo do diretor, na ausência deste, 

ficavam responsáveis pelo núcleo. Suas atribuições consistiam em fiscalizar os 

empregados, visitar oficinas e – junto com o escrivão – controlar a documentação da 

colônia, A ele também cabia ficar no comando do núcleo na ausência do diretor. Apenas 

em 1875 foi nomeado o primeiro ajudante, por portaria do ministério da Guerra, o 

alferes honorário do exército Chrispim Antonio de Oliveira Fernandes. Este requereu 

um lote de terras no Aldeamento de São Pedro, dando como razão serem as terras do 

Jataí pouco abundantes de água; Fernandes demonstrava algum interesse por se 

estabelecer na região. Contudo, por não estar disposto a deixar a função de ajudante não 

lhe foi concedida as terras fora da colônia, com a justificativa de que deixaria de cultivá-
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las ou o serviço ficaria prejudicado, por ter de retirar-se do lugar repetidas vezes. 
34

 Sua 

esposa, Idalina Edelvira Bandeira Fernandes, foi a primeira professora da escola 

dedicada às mulheres na Colônia Militar do Jataí, e o alferes também ministrava aulas 

noturnas para os adultos, organizadas pelos próprios alunos. 

O convívio entre os mandatários e seus subordinados imediatos nem sempre foi 

harmonioso. Pelo contrário, sua proximidade gerou alguns atritos. Em 1875, por 

exemplo, o inspetor da tesouraria asseverou ser “irregular e inconveniente 

o procedimento do escrivão”, tenente Perpétuo Felicito Martins, que havia oficiado 

diretamente à presidência, tomando a si atribuições privativas do diretor da colônia.
35

 

Em 1876 ele acabou demitido, em virtude de representação do diretor contra ele. Os 

oficiais inferiores não possuíam autonomia para dar ordens ou remeter solicitações à 

presidência, e antes de qualquer ação deveriam se dirigir ao diretor. Outro exemplo, já 

em 1889 o escrivão Joaquim Ferreira dos Santos, se negou a fazer as folhas para 

pagamento do pessoal da colônia
36

, justificando à presidência que havia irregularidades 

da parte do diretor. O acusado, por sua vez, reclamava da conduta do 

escrivão que dormia até tarde e não desempenhava suas obrigações. 

Outra evidência das desavenças que havia entre os ocupantes dos 

cargos: em 1891, o 1º sargento e escrivão Alexandre J. de Almeida 

Garrett foi suspenso pelo diretor por ter passado mais de três meses 

na capital sem dar solução ao serviço de que fora incumbido pela 

diretoria.37 

A posição hierárquica do ajudante e do escrivão-almoxarife os colocavam em 

um patamar superior aos colonos, mas em muitos momentos levou-os a situações de 

conflito e tensão com seus superiores. A maior parte das tarefas e responsabilidades que 

anteriormente eram cumpridas exclusivamente pelo diretor, foram delegadas a eles na 

Colônia Militar do Jataí: fazer as folhas de vencimentos, redigir ofícios e realizar o 

controle das tarefas no núcleo. Dessa maneira, os funcionários subalternos ficavam 
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DEAP, Nota: Ap. 474, p.164, 12/11/1875. Inspetor da Tesouraria ao Presidente da Província do Paraná.  
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DEAP, Nota: Ap. 470, p.32, 18/09/1875. Alfredo Caetano Munhoz Inspetor da Tesouraria ao Presidente 

Da Província Paraná. 
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DEAP, Nota: Ap. 857, p.39, 05/03/1889. Domingos Luis Cordeiro, diretor da CMJ, a Joaquim Ferreira 

dos Santos-escrivão da CMJ.  
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AHEX-RJ, HCMJ Livro 02, Ofício -? 19/06/1891- Tenente Claro José de Ramos, Diretor da CMJ, ao 

presidente da província. 
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muito mais inteirados da situação do núcleo e sobre as suas demandas, o que motivava 

os frequentes embates com os superiores.  

 

3.1.2. Destacamentos 

 

O quadro de militares da colônia foi completado diversas vezes por 

destacamentos com praças do Esquadrão de Cavalaria da Província. As reivindicações 

dos diretores por mais militares estavam entre as mais recorrentes. Era incompatível 

com o papel de estabelecer segurança e policiamento no sertão a inexistência dos 

“colonos soldados” previstos no Regulamento. Em 1861, o presidente Francisco 

Cardoso convidou soldados de primeira linha, que terminavam o seu tempo de serviço, 

a se estabelecerem no Jataí, concedendo-lhes todos os favores de colonos, mas nada 

conseguiu.
38

 

Na falta dos colonos soldados dispostos a se fixarem no núcleo, o governo 

lançou mão de colonos engajados e também do envio de destacamentos militares nos 

momentos em a segurança dos núcleos se mostrava sensível. Nos anos de 1859 e 1863, 

após ataques constantes e aparições dos índios Kaingang, a presidência mandou um 

destacamento composto de um sargento, um cabo e 21 praças de linha, sob o comando 

de um oficial. O destacamento reclamava a falta de uma casa para lhes servir de quartel, 

pois as que eram do Estado estavam já ocupadas ou em ruínas. Nesse sentido, foi 

preciso alugar uma casa particular para abriga-los. Em 1874 havia 12 guardas nacionais 

destacados para a Colônia Militar do Jataí. O número foi reduzido a seis em 1876, e 

elevado a sete em 1877. Em 1883, novamente o diretor solicitou 

 

[...] a VEx. pequeno destacamento de praças do exercito como já teve, visto 

ser indispensável não só por ser uma colonia militar, como para manutenção 

da ordem em vista da aglomeração de tropeiros que aqui se reúnem em 

occasião da safra dos gêneros produtivos, como também pelo transito que 

hoje há não só dos indivíduos d’esta província, como os de São Paulo
39

. 
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 PARANÁ. Relatório que o exm. Sr. Dr. José Francisco Cardoso apresentou ao exm. Sr. Dr. Antonio 

Barbosa Gomes Nogueira por ocasião de passar-lhe a administração da província do Paraná. Curitiba. 

Typ. Do Correio Official, 1861. 
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 AHEX-RJ, HCMJ Livro 2, Ofício Nº259-16/04/1883-Mathias Barbosa dos Santos, diretor da CMJ,   ao 

Presidente da Província. 
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Em 1876, o diretor da Colônia Militar do Jataí informou que muitos índios 

Coroados
40

, capitaneados pelo cacique Pedro, pretendiam exterminar mais de cem 

famílias da mesma tribo, estabelecidas no Aldeamento Indígena de São Pedro. O 

diretor, acompanhado pelo destacamento às suas ordens e alguns particulares, 

compareceu imediatamente ao aldeamento para investigar o conflito.
41

 Apesar da 

presença dos índios aldeados em São Pedro, a ameaça de ataques por grupos indígenas 

rivais externos sempre aterrorizou os colonos. Por isso, nos anos de 1891, 1893 e 1895 

também houve praças destacados; e em dezembro de 1896 novamente o diretor 

reclamava a necessidade de serem enviados ao menos seis praças, que também estariam 

sob seu comando. 

Apesar destes destacamentos não serem permanentes, eles ficavam na colônia 

por algum tempo e desempenharam, nos momentos mais conturbados, o papel de 

estabelecer a ordem e a segurança na região. Sabendo da presença dos soldados, os 

índios hostis recuavam. Na ausência dos militares, os próprios operários recebiam 

armamento, junto com suas ferramentas de trabalho, para garantir a segurança de sua 

família, assim como da colônia e dos aldeamentos quando fosse necessário.  

Os armamentos existentes na colônia em 1881 eram: 20 espingardas, 20 

baionetas e 19 maritãs. Contudo, a metade desse equipamento encontrava-se em mau 

estado, segundo o diretor.
42

 Apesar da existência destes armamentos, a presença dos 

destacamentos dava a colônia e aldeamentos maior sensação de segurança e certamente 

evitou ataques. Ademais, permitiu aos moradores dedicarem-se melhor aos seus 

afazeres, pois além de não precisarem abandonar suas roças por medo de investidas 

hostis, não precisavam se revezar na vigilância do núcleo. Veremos, a seguir, quem 

eram estes colonos, suas ações no núcleo e o papel que desempenharam na ocupação 

dos sertões do Tibagi.  

 

3.2. Os Colonos: livres e pobres qualificados para povoar o Sertão 

  

A criação da colônia estava atrelada a diversos interesses. O Estado pretendia 

estabelecer infraestrutura e segurança nos sertões, para uma nova rota comercial 
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 Esta era a denominação utilizada na época para os índios Kaingang habitantes da província do Paraná, e 

tinha relação com seu corte de cabelo em forma de coroa.  
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DEAP, Nota: Ap. 501, p. 96, 30/10/1876. Chefe de polícia ao Presidente da Província do Paraná.  
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AHEX-RJ, HCMJ Livro 02, Ofício Nº 226 CMJ - 01/04/1881 Mathias Barbosa dos Santos, Diretor da 
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estratégica até o Mato Grosso. Havia ainda os propósitos particulares e interesses 

econômicos do Barão de Antonina, que levou em conta os anseios da política do 

governo. A combinação de interesses definiu o tipo de trabalhador que seria engajado 

para a difícil tarefa de desbravar aquelas terras, e também o modo como o núcleo seria 

organizado. Para os estadistas do Império, deveriam ser “colonos 

soldados” os primeiro as a ocuparem as CMs, pois em lugares remotos e 

despovoados “só a princípio pode resistir a privações e permanecer 

como colonos, indivíduos habituados à obediência passiva, adquiridos 

pelos severos hábitos da vida militar”.43 Além disso, os praças 

recrutados entre a população pobre seriam atraídos pela possibilidade 

de se tornarem pequenos proprietários de terra. 

Entretanto, o Exército brasileiro sofria com a escassez de pessoal. 
44

 Desse 

modo, acabavam desrespeitados os regulamentos que estabeleciam que deveriam a 

seleção prioritária de militares. Isso fica evidente quando o presidente Vaz de 

Carvalhaes afirmava, em 1857, que “afora a distribuição, pelos colonos, do cinturão e 

da clavina, nada mais há que denote o caráter militar dessa colônia”. 
45

 Assim sendo, na 

falta de praças do exército, quem desempenharia a tarefa de povoar os sertões seriam os 

colonos engajados: nacionais livres, contratados pelo governo. Eles foram atraídos 

pelas vantagens prometidas: bons salários e a possibilidade de se 

tornarem proprietários de uma parcela de terras. A s chances de atrair imigrantes 

estrangeiros para aquelas paragens era quase nula, pois além de ser um processo 

dispendioso, os colonos vindos de outras nações não aceitariam se deslocar para lugar 

tão ermo e baldo de recursos. Na colônia de Santa Thereza, fundada em 1847, na 

margem direita do rio Ivaí, pelo médico francês Dr. João Maurício Faivre, dos 79 

imigrantes franceses trazidos pelo diretor, apenas duas famílias se mantiveram na 

região, e ele então  

Apelou para os nacionais do paíz, na esperança de que, acostumados a lutar 

com a aspereza de um sertão inculto, e mais aptos para o trabalho que 

                                                           
43

BRASIL. Relatório apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 2ª Sessão da 10ª Legislatura pelo 

Ministro e Secretário de Estados dos Negócios da Guerra Jerônimo Francisco Coelho. Rio de Janeiro, 

Typ. Universal de Laemmert, 1858. 
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 SODRÉ, Nelson Werneck. História militar do Brasil. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 
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 PARANÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial da provincia do Paranã no dia 7 

de janeiro de 1857 pelo vice-presidente, José Antonio Vaz de Carvalhaes. Curityba, Typ. Paranaense de 

C.M. Lopes, 1857.. 
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demanda o emprego da fouce e do machado, encontraria um pessoal capaz de 

elevar seu estabelecimento ao fim de sua instituição.
46

 

 

Diante de experiências frustradas como a descrita acima, na Colônia Militar do 

Jataí não se cogitou a atração de colonos estrangeiros. Os nacionais livres e pobres 

foram considerados ideais para desbravar aqueles sertões. Isso se deve ao fato de essa 

população, diante da hegemonia da agricultura mercantil escravista, se encontrar sem 

um lugar definido dentro do sistema econômico e social, posto que permaneciam 

excluídos da produção destinada ao comércio exterior. Além disso, a forma como se 

organizou a ocupação do solo antes da Lei de terras, concedida em grandes extensões 

para uma agricultura onerosa, abriu espaço para a existência de homens expropriados, 

sobre os quais não recaíam pressões econômicas ou o peso da produção para o 

sistema.
47

 Desse modo, a marginalização sofrida pelos homens livres e pobres fez com 

que eles estivessem em trânsito permanente. Eram “sem vínculo, despojados, a nenhum 

lugar pertenceram e a toda parte se acomodaram”. 
48

  

Seriam esses os primeiros engajados que se deslocaram para a Colônia Militar 

do Jataí. A eles, de cara caberia realizar todas as atividades de derrubadas de mata, 

construção de ativos, abertura de picadas e limpeza e plantio dos gêneros para a sua 

subsistência. Os primeiros povoadores da Colônia Militar do Jataí eram provenientes 

principalmente da Província de São Paulo, e, em menor número, da Província do 

Paraná, como podemos verificar: 

 

 

 

 

Tabela 9-Naturalidade da população da Colônia Militar do Jataí (1859) 

Sexo/Natural SP PR MG MT MR RJ SC POR EUA 

Masculino  48 27 3 - 1 1 - 2 1 

Feminino 43 25 - 2 - - 1 - - 

Total 91 52 3 2 1 1 1 2 1 
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PARANÁ. Relatório com que o exm. sr. presidente, dr. Venancio José de Oliveira Lisboa, abriu a 1.a 

sessão da 10.a legislatura da Assemblea Legislativa Provincial do Paraná no dia 15 de fevereiro de 1872. 
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 Segundo Carvalho Franco uma das mais importantes implicações da escravidão é que o sistema 
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uma perene carência interna( efetiva de inicio) de uma população livre que poderia ser transformada em 

mão de obra. Cf. Franco, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na ordem Escravocrata. Op. Cit.  
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 Ibidem, p.14;32 
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TT 154  

Fonte: DEAP, Relatório do diretor Major Bento Marcolino Avena de 29/12/1859, DEAP, nota: PB001 

EXE cmj 96.28.  

 

Os colonos eram majoritariamente nacionais, casados e com filhos. Havia 

apenas três estrangeiros: dois portugueses e um norte-americano, casado com uma 

brasileira. De acordo com o diretor, ainda existiam na colônia três homens casados 

ausentes de suas mulheres e família, assim como uma mulher cujo marido cumpria 

sentença em São Paulo, mas ela estava em companhia de sua família. 
49

 Dentre os 

colonos engajados, além dos operários agrícolas que se ocupavam das lavouras, havia 

os artesãos (carpinteiro, serrador e oleiro) que tinham um salário mais elevado, assim 

como o feitor, em comparação com os demais operários agrícolas. Mas ainda assim foi 

difícil encontrar homens para esses ofícios: segundo o diretor faltava carpinteiro e 

serrador entre os colonos para contratar, sendo necessário procurar em outras 

localidades, “de onde não saiam se não pagando-se-lhes a vontade”.
50

  

No caso dos artesãos, a distância e o isolamento da Colônia Militar do Jataí 

inibia o interesse deles de se deslocar para o interior . Observamos, nesse ponto, como 

esses profissionais tinham consciência do valor do seu trabalho e faziam exigências para 

assumir postos “desfavoráveis’. Em 1855, o diretor Muniz informou ao governo que os 

engajados oriundos da Vila da Faxina, José Antonio Pereira, Lourenço Antunes, José 

Affonso Pereira e Ignacio Francisco de Ramos haviam sido contratados com salário 

maior do que a tabela estabelecia para cada operário, e por isso pedia orientação, “pois 

estes aceitaram o contrato mediante essa condição pecuniária[...] e se mesmo valor não 

permanecer não permanecerão a servir na colonia, o que seria prejudicial”. 
51

 

Os colonos deveriam trabalhar dois dias por semana nos serviços 

“comunitários”: na olaria, em construções e nas lavouras coletivas. No restante da 

semana estariam livres para desenvolver labores particulares, como plantio e colheita, 

manutenção das casas, soque de milho, produção de farinha, cuidados com as 

criações, etc. Os colonos costumavam se ajudar mutuamente em ocasiões 

de plantação, colheitas e derrubadas, ou, ainda, quando isso fosse 

                                                           
49

DEAP, Nota: EXE cmj 102.28, 15/10/1858. Thomaz José Muniz - Diretor da CMJ, a Francisco Liberato 
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solicitado pelo diretor. 52 Muniz apontava que “nela reina a união e o 

sossego entre os chefes de família e estas; não há entre elles 

desavenças e faz-se mesmo notar uma espécie de confraternidade entre 

todos”. 53
 De fato foram raros os relatos de conflitos entre moradores, 

sendo as relações horizontais fundamentais na vida desta população, 

pois em concórdia tornava-se mais fácil amenizar as dificuldades e a 

falta de recursos. A experiência de convívio comunitário que se 

observou na colônia militar mostra um outro aspecto do cotidiano da 

população livre e pobre, distinto daquele dominado pela violência, 

como foi apontado por Carvalho Franco.54 A historiadora Monica Dantas, 

com seu estudo sobre a realidade em Canudos, nos ajudou a refletir 

sobre as relações comunitárias em seu estudo Fronteiras Movediças, 

demonstrando como o auxílio entre os iguais era comum e importante 

para diminuir o impacto do poder e da dependência e sujeição a que 

eram submetidos pela classe dominante. Os mutirões, denominados 

adjuntos, visavam o bem comum ou apoio que futuramente poderia ser 

retribuído. 55  

Todos os colonos engajados receberam um terreno para o plantio próprio e 

construção de suas moradias, mas isso ainda não implicava a posse. Além disso, para os 

serviços foram fornecidos os seguintes paramentos: uma clavina (carabina), cinturão, 

japona de pano grosso, chapéu abado e ferramentas (foice ou facão, enxada e machado). 

Tabela 10-Salário conferido aos colonos engajados na Colônia Militar do Jataí 

(1874) 

Atividade Salário mensal  

Operários agrícolas 20$000  

Serradores 30$000 
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BN, Nota I- 31, 27, 38, Memória por Jose Rufino Rodrigues Vasconcellos, 1877 p.89-90. 
53

Ibidem. 
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 Cf. FRANCO,M. S. C. Homens Livres na Ordem Escravocrata...Op. Cit. 
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Oleiro 30$000 

Feitor 32$000 

Carpinteiro 40$000 
Fonte: DEAP, Inspetor da Tesouraria da província ao Presidente da Província Data: 23/03/1874 nota: Ap. 

434, p.72. 

Em 1862, o pessoal engajado da colônia, que inicialmente foi composto por 31 

operários, resumia-se a apenas 20 indivíduos: um feitor, um carpinteiro e dezoito 

operários agrícolas. Este número foi sendo reduzido com o passar dos anos: em 1874 

eram 12 (um feitor, dois carpinteiros, dois serradores, um oleiro e seis operários 

agrícolas) e, em 1883, eram apenas seis engajados (um feitor, um carpinteiro, um oleiro 

e três operários agrícolas). Percebe-se que, com a elevação da população fixa da CM, o 

governo vai reduzindo os custos com o pessoal oficial. 

Eram muitos os serviços a serem realizados no núcleo. Quase tudo o que se 

consumia devia ser plantado e produzido ali, pois a importação era dispendiosa. A 

construção e a manutenção dos edifícios do Estado e a feitura de canoas deveriam ser 

realizadas pelos carpinteiros e serradores. Ao oleiro cabia a produção de telhas e tijolos. 

Aos operários agrícolas, a tarefa de cuidar da limpeza dos matos bem como das 

plantações, colheita e beneficiamento dos produtos. O dia a dia da colônia mostraria que 

não seria fácil dar conta de todas essas tarefas e ainda realizar suas plantações 

particulares para suas numerosas famílias.  

O diretor Thomaz Muniz não hesitou em apontar, em seus primeiros relatórios, 

sua insatisfação com a composição desses colonos. Logo ao chegar percebeu grande 

desânimo dos moradores e alertou que  

 

[...] devo ter a franqueza de dizer que a máxima parte mais ou menos dos 

engajados para a colonia não tem a necessária aptidão para empregar-se e 

desempenhar os serviços dela, uns por velhos, outros defeituosos 

phisicamente e outros enfim por estarem afferrados ao habito da vadiação e 

preguiça com que foram criados. 
56

 

 

Era aconselhado aos diretores a não assumirem uma postura militar muito rígida, 

especialmente quando houvesse colonos civis envolvidos. 57 Diante disso, Muniz 

não se conformava com o fato de ser a colônia formada somente por 

civis, tendo em vista que não poderia aplicar a disciplina militar no 

seu ordenamento. Percebia sua autoridade limitada. Em 1856, por exemplo, 
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demitiu da colônia por comportar-se “rebeldemente e sem esperança”
58

, o engajado 

Joaquim Pinto de Lara. Reclamava do fato de não haver regulamento que definisse 

castigos aos crimes e às faltas, pois para os paisanos não poderiam estar aplicáveis 

castigos para ordenanças militares. 
59

  

Assim como o diretor, boa parte dos presidentes atribuía aos colonos o pouco 

desenvolvimento da colônia militar. Carvalhaes reclamava então a falta de colonos 

industriosos, e dizia que 

[...] os embaraços que impedem o progresso são principalmente a indolência 

e péssima qualidade da maior parte dos colonos quase todos recrutados da 

vila da Faxina e a falta dos pagamentos dos vencimentos dos colonos, que a 

mais de anos não recebia. 
60

 

 

Esse presidente, assim como os demais que governaram a província, nunca 

visitou a Colônia Militar do Jataí para averiguar a qualidade dos colonos, ou seja, 

apenas reproduzia as informações que recebia da diretoria. David Wood apontou que 

para a maioria dos administradores das províncias deslocar-se até as 

CMs era pedir demais – poucos foram aqueles que visitaram as colônias 

sob suas jurisdições – e os núcleos acabavam resolvendo muitas 

questões de forma autonoma. 61 

Apesar de assumir que havia atraso no pagamento dos colonos operários, o 

presidente não atrelava a isso o mau desempenho dos engajados. Para ele, o problema 

estava no lugar de origem deles: a Vila da Faxina. Localizada no extremo sudoeste da 4ª 

comarca de São Paulo, ela tinha sua economia estava baseada na criação de gado. Havia 

então uma grande quantidade de pequenos lavradores que ocupavam terras pertencentes 

a ricos estancieiros, criando animais e plantando para subsistência e para fornecer às 

invernadas. Para Saint-Hilaire, que visitou a Província de São Paulo, essas pessoas 

compunham um cenário de pobreza e “maus-costumes”. 
62

 Os pequenos lavradores 
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tinham condições de vida precárias e podiam ser expulsos pelos proprietários das 

fazendas. Mas, ainda segundo Saint-Hilaire, eles não buscavam novas terras, pois 

estavam “desprovidos de energia para que fizessem qualquer esforço, por menor que 

fosse”.
63

 Essa interpretação sobre as características dos “livres pobres” não foi isolada: 

era compartilhada pela elite de maneira geral, que atribuía à população mestiça e 

nacional um caráter indolente, incapaz de adaptação ao trabalho nos moldes da grande 

propriedade. O discurso expressava uma preocupação não somente com a crise da mão 

de obra, mas com a formação do próprio povo brasileiro, e os nacionais livres e pobres 

eram vistos como desqualificados, bem como seus costumes e maneira de viver. 
64

 

 O governo da Província do Paraná acusava que os interesses individuais dos 

colonos suplantavam os coletivos. Mas, quando observadas as condições nas quais se 

achavam a CM, podemos compreender as razões para isso.  

 

É impossível Exmo. Sr., poder eu descrever a V.Ex. com as cores próprias, a 

desmoralização que tão grande demora de pagamento teem produsido no 

espírito de todas as pessoas empregadas nestas colônias, a ponto de tê-las 

completamente desgostado e desanimado.
65

 

 

Este alertava que era preciso regularizar aqueles vencimentos para que os 

colonos “não venham a persuadir-se (disso já nutrem elles suspeita, grosseiros e 

naturalmente desconfiados como são) de que o governo só os quer enganar e illudir”.
66

 

Foram recorrentes os atrasos dos pagamentos, não só devido a distância, mas também 

pela morosidade da burocracia provincial. Tal situação não deixaria de ser sentida 

através da cultura, experiências e noções de direitos destes sujeitos. 
67

 Assim, é possível 

perceber no comportamento da população o descontentamento com essa condição. E 

para manifestar seu desgosto, trabalhavam para si e suas famílias, abandonando as 

plantações do núcleo e as obras públicas.  
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Os pedidos de desengajamento, contudo, foram poucos e quando ocorriam eram 

por aqueles que não possuíam família no lugar. Em 1856, Ignácio de Souza Muniz, 

engajado desde 22 de setembro de 1855, fez requerimento pedindo para deixar a 

colônia. Tendo cumprido apenas um ano (um terço, portanto) do contrato, justificou que 

“não só pelo seu estado valetudinário, como também por sua mulher não querer por 

modo algum vir habitar neste lugar, desejo dele retirar-me”. 68 Em informação do 

diretor, necessária para que fosse atendido o pedido, o mandatário indicou que a causa 

do requerimento era 

 

[...] de não querer sua mulher acompanha-lo para este lugar, o que em 

verdade tem produzido nele desanimo, desgosto e descontentamento e não 

porque soffra moléstia algua, não obstante contar pra mais de cincoenta e 

quatro anos de idade. 
69

 

 

Ainda em 1856, também José Joaquim da Cunha pediu para ser desengajado. O 

diretor informou que o suplicante era aleijado do braço direito, com cinquenta e tantos 

anos, e que nenhuma vantagem devia a colônia esperar dos serviços do mesmo. Além 

disso, apontou que este teria aceitado o engajamento “movido por espírito de 

especulação, [...] e não com propósito firme de trabalhar e estabelecer-se no lugar”. Para 

Muniz, o fato de quase todos os colonos serem engajados, ou seja, contratados para ali 

se fixarem e realizarem serviços, fazia com que eles não fossem imbuídos do verdadeiro 

caráter de povoadores, com as qualificadas condições de verdadeiros colonos. 
70

  

Em relatório de 1857, Muniz informava que entraram para a colônia, até então 

como engajados, 36 indivíduos, mas nove foram despedidos: um por imoralidade 

incorrigível, três por atos indolentes e insubordinados e o restante por serem úteis ao 

estabelecimento.71 Não sabemos se os cortes foram suficientes para que a 

qualidade do pessoal fosse considerada melhor; ou se Muniz se 

contradizia, como José Rufino Vasconcellos apontou. Mas, em 1859, o 

diretor que o substituiu, Bento Marcolino Avena, apontava que os 
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operários, “prestavam bons serviços, pacíficos e de costumes irrepreensíveis”. 
72

 E, 

mesmo antes de se ser exonerado, Muniz mudou completamente seu discurso apontando 

que  

[...] se esta colônia não tem feito progresso em seu adiantamento, devido isso 

a cauzas que não podiam trazer outro resultado. Coube-lhe ao menos, como 

espécie de vantagem, e a mim a não pequena felicidade de possuir ella um 

pessoal até este momento ainda me não deu o mais pequeno incomodo e 

desgosto por sua conduta, pacifico, de bons costumes em sua maior parte, e 

sobretudo respeitados da moral. 
73

 

 

As interações que se desdobraram naquele cotidiano transformaram a visão do 

major Muniz a respeito dos colonos, contradizendo as representações depreciativas que 

se repetiam nas falas presidenciais. Vemos nas mesmas fontes oficiais os estereótipos 

que desqualificam os nacionais, mas também como destacou Denise Moura “indícios de 

um viver inventivo em suas práticas de trabalho e integrado ao conjunto da sociedade, 

principalmente em relação às suas ocupações e ofícios”. 
74

  

O pouco desenvolvimento agrícola no qual se encontrava a colônia fez Muniz – 

quando retornou à direção em 1862 – reclamar a necessidade de um feitor que nos 

serviços dirigisse e ativasse os respectivos trabalhadores75. Este novamente 

responsabilizava os colonos, mas com nova entonação, pois  

 

Pobres e sem instrução e sem conhecimentos dos trabalhos e roças no clima 

distinto ao que estavam acostumados, cometiam muitos erros quanto ao 

tempo próprio para plantar, tipo de localidade e qualidade das plantas 

adaptadas a natureza e solo e clima do lugar melhor produzisse. 
76

 

 

As colheitas até a década de 1870 foram sempre minguadas e 

rendiam apenas para a subsistência dos próprios moradores. Diante 

disso, o diretor u que os serviços gerais da colônia deveriam ficar em segundo 

plano, pois 

Para trazer harmonia, está determinado, que dois dias na semana sejam 

consagrados aos serviços gerais da colônia ficando os demais livres. 

Nenhuma outra obrigação de diversa natureza lhes tenho prescrito [...] 

mesmo por conhecer que para estimulo da prosperidade deles e do 
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estabelecimento, não era preciso mais que o bom fruto dos serviços que 

eram obrigados a prestar [grifo nosso]. 77 

 

Vemos claramente uma inversão no comportamento dos diretores 

diante do papel dos colonos. O convívio lhes mostrava que estes homens 

não eram indolentes e ociosos, mas que priorizavam suas famílias e 

possuíam uma coerência própria a respeito do que e de quanto deveriam 

ou necessitavam produzir. Muniz não parecia satisfeito com o ritmo de 

trabalho desenvolvido, entretanto, demonstrava certa resignação diante 

do papel desempenhado por aqueles colonos, que de certa forma 

guarneciam e povoavam aquela região, segundo Muniz  

O que é verdade Ex.Sr., é que o homem lavrador serve quando pode e 

como pode servir e não quando querem e como querem que sirva. Este 

pessoal, pois (concluo) deve ser considerado mais como uma guarnição do 

que como destinado a trabalhos e serviços obrigatórios [...] a consequência é 

ter o governo de contentar-se com o que elle fizer da maneira que serve 

[grifo nosso].
78

 

 

Em 1869, os engajados eram apenas 12 dentre os quais, com 

exceção do feitor, todos eram casados e “encarregados de numerosa 

família”. 79 O trabalho particular foi por este motivo priorizado além 

do previsto em regulamento, o que impedia que todos os serviços da 

colônia fossem colocados em dia. Com isso, os prédios públicos e a 

estrutura urbana do núcleo ficaram abandonados, sempre em mau estado. 

As plantações coletivas pouco produziam. Percebendo esta situação os 

inspetores da tesouraria e presidentes asseveravam que as despesas que se 

faziam com os assalariados, acarretavam prejuízos para os cofres públicos, pois “pela 

mor parte empregão-se exclusivamente em serviço seu ou pelo menos não trabalhão 

para o estado com a frequência que consta das respectivas folhas”.
80

 Possivelmente os 

diretores passavam a colaborar com os colonos, ao invés de cobrar ostensivamente uma 
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maior carga de trabalho e produção. Isso acarretou além de críticas, denúncias contra 

estes diretores e investigações. 

Em 1857 quando os contratos de boa parte dos engajados , firmados em 1854, 

expiraram, o diretor apontava que a substituição imediata não seria facilmente realizada 

devido à falta de homens.81 Por isso, aqueles que eram considerados úteis ao 

estabelecimento tiveram a oportunidade de renovar o compromisso, continuando a 

receber um salário, e ainda com a promessa da posse da terra, não demarcada nesta 

época. Em 5 de novembro de 1859, quando o major Bento Marcolino Avena assumiu a 

direção, foram despedidos “por frivolidade” os dois carpinteiros e um operário agrícola 

que tinham sido contratados pela repartição das terras públicas. 
82

 Entretanto o número 

de engajados demitidos ou que se retiravam não alterava significativamente a 

população.  

Quando o Barão de Antonina engajou os primeiros colonos, deu-se preferência 

à gente da roça, com família, homens livres e pobres. Pensavam serem as pessoas com 

esse perfil as gentes mais próprias para derrubar os matos virgens, amansar aquele 

sertão quase impenetrável e tão longe de recursos. Apesar das críticas severas nos 

primeiros anos o diretor assumia que  

Pode-se dizer que esta gente tem preenchido inteiramente o seu fim, e por 

ventura melhor do que lhes há permittido a aspereza e dificuldades de um 

lugar no seu estado primitivo de bruteza como este e sobre tudo, a falta de 

meios auxiliares em que a mesma colonia se tem visto.
83

  

 

A grande maioria dos engajados era de analfabetos. As solicitações e 

requerimentos feitos à presidência eram redigidos em muitos momentos pelo sertanista 

John Elliott, que entre suas longas explorações retornava sempre ao Jataí e também pelo 

professor Antônio Correa Bittencourt, ou pelo escrivão. Dos 12 engajados existentes na 

colônia em 1873, numero que se mantém de 1868 á 1874, apenas quatro assinavam seus 

nomes nas folhas de pagamento: o feitor Tito Gonçalvez Cordeiro, o carpinteiro 

Estanislao Israel da Silveira, e os serradores Antônio Diniz Gonçalvez e João Rodrigues 

Monteiro. Os operários agrícolas eram todos “completamente analfabetos”.
84

 No 
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entanto, foram realizados vários requerimentos de título de propriedade, o que mostrava 

que não eram alheios aos seus direitos. Em sua maior parte, esses trabalhadores se 

mantiveram na colônia após seu desengajamento, na esperança de receberem o título de 

propriedade das terras em que residiam, situação que não era automática, prevendo uma 

avaliação por parte do diretor dos colonos que fariam jus.  

Tabela 11 - Ocupação dos colonos da Colônia Militar do Jataí (1868) 

Ocupação  Quantidade 

Carpinteiros  2 

Oleiros  1 

Lavradores  66 

Serradores  4 

Canoeiros  3 

Sapateiros  1 

Comerciantes  4 
Fonte: Relatorio com que o exm. sr. presidente, dr. Venancio José de Oliveira Lisboa, abriu a 1.a sessão 

da 10.a legislatura da Assemblea Legislativa Provincial do Paraná no dia 15 de fevereiro de 1872. 

Curityba, Typ. da Viuva & Filhos de C.M. Lopes, 1872., p.62. 

A ocupação dos trabalhadores nacionais era, sobretudo, de lavradores. Mas 

havia também artesãos, detentores de ofícios e ferramentas, sapateiros, carpinteiros e 

possuidores de animais que trabalhavam com transporte. Havia ainda negociantes. No 

ano de 1868 a população da Colônia Militar do Jataí constava de 210 habitantes, dos 

quais 125 eram homens e destes 81 desempenhavam as ocupações descritas na Tabela 

11 acima. Como se vê na ocupação dos moradores, as atividades na colônia militar 

giravam prioritariamente em torno do cultivo da terra: plantação, colheita, produção de 

açúcar, aguardente, farinha e polvilho. O resultado das colheitas e da produção 

permitiria a estes colonos desenvolver o comércio de suas mercadorias, o que lhes daria 

acesso a outros bens de consumo como tecidos, sal e remédios. 

O desenvolvimento da colônia militar e da freguesia do Jataí foi significativo e é 

corroborado quando observamos a lista de classificação de votantes da paróquia de 

Tibagi de 1873, o que incluiu a população desta freguesia. A lista geral qualificou cento 

e quatro votantes na freguesia, composta pela colônia militar e pelo Aldeamento de São 

Pedro. Ao observar a ocupação e a renda dos homens, identificamos uma maioria de 

lavradores com renda média anual de duzentos mil réis, com idade entre 20 e 60 anos. 

Havia ainda negociantes e artesãos (carpinteiros, serrador, oleiros, alfaiate, etc.) com 

salários mais elevados.
85

O que caracteriza a condição de votante era a renda e sexo. 
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Tabela 12 - Classificação de votantes da Freguesia Jataí por ocupação e renda 

(1873) 

Ocupação Quantidade Renda Média (réis) 

Lavradores 89 200$000 

Negociantes 4 1:000$000 

Artesãos  7 400$000 

Diretor/Administrador 3 2:000$000 

Professor 1 720$000 
Fonte: DEAP, nota: Ap. 407, p.70-78. Classificação de votantes da Paróquia de Tibagi enviada ao 

Presidente da Província, 17/04/1873. 

 

 Ao observar a tabela acima, nota-se que a renda dessa 

população, não se limitava somente aos salários dos 12 engajados a 

época. Havia 89 lavradores que apresentavam renda média anual de 

200$000, demonstrando que produziam um excedente para a 

comercialização. Situação corroborada quando se observa, mesmo que em 

menor escala a renda média dos negociantes e artesãos.   Assim, a 

população desclassificada socialmente, descrita como “desprovida de 

energia”, foi capaz de formar no meio de um sertão longínquo um 

núcleo vivo, que gerava renda suficiente para que muitos de seus 

moradores (104 votantes) estivessem aptos a participar inclusive das 

eleições locais do Município do Tibagi.   

A capacidade do núcleo de gerar renda, não era o principal 

fator de atração e manutenção dos colonos na Colônia Militar do Jataí. 

Teve papel determinante na atração de novos colonos, bem como para a permanência 

dos desengajados, a distribuição de lotes de terras. De acordo com o Regulamento, para 

fazer jus aos títulos estes deveriam residir por mais de três anos e cultivar as terras, além 

de possuir bom comportamento. A promessa de concessão de terra prevista no 

Regulamento se dirigia aos soldados, mas foi ampliada aos colonos engajados e 

voluntários. Essa política pode ter sido o primeiro grande comprometimento 

governamental de distribuição de terras entre os brasileiros de origem humilde. 
86
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3.3. A Demanda pela terra: resistência e mobilidade 
 

Em 1867 havia na colônia militar 36 lotes de terra medidos e 

demarcados e 20 deles foram distribuídas entre os colonos engajados da 

Colônia Militar do Jataí. Entretanto, o diretor Mathias Taborda Ribas 

reclamava que ficaram fora da distribuição realizada por seu 

antecessor indivíduos desengajados que “por longos anos fizeram parte do pessoal 

oficial da colônia e ali prestarão serviços e residirão, ficando assim obrigados a servir de 

agregados a outros”. 
87

 Para o ele, essa discriminação era situação era absurda, sendo 

justo providenciar a concessão de terras a todos os indivíduos, pois alguns já pensavam 

em retirar-se da colônia em busca de terras. Nesse, como em outros momentos, o diretor 

defendeu os interesses dos colonos. 

Existiam demarcados, mas não distribuídos, 16 lotes de terra em 

1869 88 e, após consideração do diretor Taborda Ribas e da presidência 

da província, o ministério da Guerra autorizou que eles fossem 

atribuídos a colonos que residissem a mais de três anos no local e 

tivessem bom comportamento. A maior parte dos residentes possuía 

família numerosa, entre seis e nove membros, era fator determinante na 

sua permanência no núcleo, mesmo aqueles que foram excluídos da 

primeira distribuição de terras. As famílias dos primeiros colonos 

engajados aumentaram e formaram novas parentelas, cujos membros também 

se mantinham na colônia e tornavam-se colonos voluntários. Os colonos 

engajados e voluntários não se distinguiam significativamente em sua origem e 

condições materiais. Em sua maior parte se originavam da Vila da Faxina em São 

Paulo. E parte dos colonos voluntários foi engajado em algum momento e se manteve 

no núcleo. 

Podemos perceber aqui a importância da organização familiar, 

bem como das relações comunitárias para sobrevivência destes homens e 

mulheres na região. A presença das famílias certamente influenciou no momento 
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da concessão das terras, assim como na atração de outros parentes e agregados para 

região. As solicitações para receber seus pertinentes títulos de propriedade se seguiram 

a partir do ano de 1870, quando completava o prazo estipulado de três anos de cultivo 

para a maioria dos beneficiados.  

Uma solicitação de título de propriedade feita em 1878, na Colônia Militar 

do Jataí chamou a nossa atenção: Marcia Maria da Conceição requeria o título das terras 

que cultivava desde 1852, no lugar denominado Porto de Cima. Estava lá há mais de 

vinte anos, antes mesmo da oficialização da colônia! No lote de quinhentas braças, 

possuía um engenho de moer cana, casa e benfeitorias. Alegava ter preenchido as 

condições para ficar com o terreno. 
89

 Nossa surpresa foi perceber que o decreto que 

ela invocava para fazer valer seus direitos era o 15º do Decreto de 24 de 

julho de 1845, ou seja, o Regulamento acerca das Missões e catequese e 

civilização dos Índios, que previa a doação de sesmaria a nativos com 

bom comportamento e desenvolvimento produtivo, após doze anos de 

cultura da terra. Não foi localizado o despacho a respeito deste 

requerimento, mas acreditamos que tenha sido atendido. Estes casos não 

foram comuns e, mesmo após a extinção do Aldeamento de São Pedro de 

Alcântara.  

Apesar de terem sido, em todo período de existência da colônia, pouco menos 

da metade dos povoadores, raramente aparece nos documentos a individualidade 

feminina ou o papel desempenhado por estas mulheres.
90

 O diretor da Colônia Militar 

de Itapura, em São Paulo, foi um dos poucos a lembrar a presença e papel destas 

mulheres: 

Eu penso, que a primeira condição para o aumento e prosperidade de uma 

colônia, é de nella haver mulheres em nº suficiente. Ellas são as que tratão 

dos homens, que cuidam nas crianças, na casa, na roupa, ellas são que 

augmentam a população; e nestes sertões são muitas veses ellas que mais 

trabalham na terra. [grifo nosso]
91
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Em 1876, por exemplo, Maria Antônia dos Santos – viúva do 

colono Jesuíno Álvares – solicitou permuta das terras que seu marido 

havia recebido por outras, no lugar chamado Barra Bonita. 92Após a 

morte do marido ela decidiu manter-se na colônia e requisitava a troca de seu terreno 

por outro considerava melhor para o cultivo. Estes casos, mesmo que tenham sido uma 

exceção a maior parte dos documentos analisados, demonstra a participação das 

mulheres na Colônia Militar do Jataí, mostrando que estas poderiam ocupar na colônia o 

papel de chefe de família.  

Algumas solicitações de terras não foram atendidas pela presidência, como a de 

José Francisco Martins, de 1868. Ele era feitor do Aldeamento de São Pedro desde 

1862, mas fez parte da Colônia Militar do Jataí desde 1854. O colono solicitou uma 

fração de terra no território demarcado na colônia militar, o que melhor atenderia aos 

seus interesses. O lugar demarcado no sobredito aldeamento não atendia as necessidades 

de condução dos produtos para a casa de sua residência. No despacho do governo o 

pedido foi indeferido, alegando que não estava o suplicante nas circunstancias previstas 

no art. 15 e 19 do Regulamento 462 de 22 de dezembro de 1849, não podendo ser 

imputado como “colono soldado”. 
93

 Pareceu-nos estranho o fato de esse colono não ter 

sido integrado à política de doação de terras, já que todos os demais, inclusive aqueles 

que fizeram jus ao lote, não poderiam ser considerados “colonos soldados”. Não havia 

propriamente colonos militares no núcleo e os próprios diretores apontaram isso 

diversas vezes.  

A partir da década de 1870 passaram a afluir novos moradores solicitando a 

compra de terras para se estabelecer na colônia. Joaquim José Barbosa comprou do 

governo uma légua de terras no Jataí, ao preço de um real e meio a braça quadrada, 

podendo pagar no prazo de cinco anos; mas alegava ter o governo vendido a outros, 

terras de igual natureza a um real a braça e com prazo de dez anos. Assim, queria o 

mesmo benefício, pedido que foi concedido pelo Delegado das Terras Públicas.
94 

Muitos preferiam realizar a compra dos lotes ao governo ou de outros 

                                                           
92

AHEX-RJ, HCMJ Livro 02, Ofício 303 - 30/08/1886. Domingos Luis Cordeiro, Diretor da CMJ, ao 

Tenente Felippe Schimidt Ajudante de Ordens da Presidência da Província. 
93

DEAP, Nota: AP 295, p.46. 10/05/1868. A pedido de José Francisco Martins Telemaco Borba ao 

Presidente da Província.  
94

DEAP, Nota: AP. 324, p.8, 04/01/1870. Antônio Candido Ferraz, Diretor da CMJ, ao Presidente da 

Província. 



  142 

colonos, legalizando a sua posse. Aqueles que fizeram jus à doação do 

lote de terras logo solicitaram seus títulos de propriedade e, quando 

possível, realizavam ainda a compra de um segundo lote. 

A maior parte dos colonos que se dirigiam para as margens do Tibagi não 

possuía ofício. Eram lavradores, e o único meio de prover o sustento a sua família era o 

cultivo da terra. Todavia, nas vilas e cidades de onde eram oriundos, a possibilidade de 

ter acesso a áreas produtivas e bem localizadas era improvável, devido à pressão da 

grande lavoura. As melhores terras estavam sendo ocupadas pelas fazendas de café.  

Na Colônia Militar do Jataí, no interior da recém-criada Província do Paraná 

havia a possibilidade de se tornar pequeno proprietário. Segundo Mattos, a abundância 

de terras livres criava uma margem de ação para o pequeno produtor empobrecido.
95

 

Com o passar do tempo, vemos também a atração de tropeiros e comerciantes para o 

Jataí, e com isso a ampliação das pequenas lavouras. A condição do solo ou situação 

topográfica também era fundamental para sua fixação. Quando tais condições não eram 

favoráveis, os colonos então requeriam a permuta dos lotes que haviam recebido. 

Dentre os motivos mais comuns para o pedido de troca estava o fato dos 

animais criados soltos devassarem as terras. Além da agricultura, os 

moradores mantinham criações: em 1865 eram 330 cabeças bovinas e 

equinas.96 Não era um número desprezível, como está refletido na 

exportação do couro, que foi de 450 quilos em 1885, ou, ainda, na 

venda de 120 reses, em 1884, para negociantes que da Província de São 

Paulo. 97 Além disso, criava-se na Colônia  Militar do Jataí porcos, 

galinhas e vacas leiteiras para o consumo doméstico. Os cavalos e 

mulas eram usados nos trabalhos agrícolas e no transporte, existindo 

quatro potreiros. Muitos colonos priorizaram a criação de animais, mesmo que isso 

significasse danos às suas terras e às da colônia, o que os diretores criticavam 

severamente: 
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[...] colonos só poderem ter os animais necessários para seos serviços, pelo 

contrario eles escedem demais, porque poucos são aqueles que cultivão 

porém todos os tem e por isso não só prejudicial as secções deles como os 

terrenos do estado, visto os referidos animais devassarem os mesmos 

achando-se já nesse estado mais de 3 léguas, e elles não usando cercarem e 

nem fazerem pastagem; e esta a consequência que da motivo de 

continuamente requererem permuta de suas secções. 
98

  

 

Os colonos, apesar de submetidos à autoridade do diretor, não seguiam suas 

ordens, como as sobre a redução dos rebanhos. Ao que parece, os diretores também não 

bateram de frente com os moradores, pois as criações se mantiveram e aumentaram. As 

solicitações de permuta se repetiam por conta da ação dos animais e foram 

frequentemente atendidas, tendo em vista que o governo pretendia estimular a 

agricultura naquela região.  

Em 1883, Antônio Correa de Bittencourt pediu a permuta de suas duas 

secções de terra por outras, no lugar denominado Apertados, na margem do Tibagi. 

Pretendendo dedicar-se ao cultivo da cana-de-açúcar, estavam suas glebas “pela posição 

topográfica em que se acham inteiramente imprestáveis para a cultura da cana-de-açúcar 

[e] recentem-se a mor parte do ano de falta de água”. 
99

 Antônio Correa era colono 

desde 1859 e já havia sido operário agrícola, ocupando a partir de 1871 o cargo de 

professor da escola dedicada aos meninos da Colônia  Militar do Jataí. Nos terrenos na 

localidade de Apertados o professor já possuía casa de dimensões regulares e de 

madeira toda falquejada. Além disso, possuía: engenho com os competentes utensílios 

para o fabrico de açúcar e aguardente; olaria e forno para o fabrico de telhas; água tirada 

para monjolo; cinco alqueires de roças de milho; dez quartéis de cana; dois quartéis de 

mandioca e bananal. 

Denise Moura destacou, em sua obra Saindo das Sombras, como a população 

livre e pobre construiu seus espaços informais de trabalho e conseguiam estabelecer 

diversos níveis de posses, pois estes  

[...] possuíam suas roças, negócios e empreitadas e ajustavam trabalhadores 

para ajudá-los, nessas praticas, teciam uma trama cotidiana perpassada por 

inúmeros arranjos urdidos por relações de parentesco, solidariedade vicinais e 

por toda uma ordem moral de acertos e tratos que criavam formas diversas de 

remuneração. 
100
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De acordo com a autora, ser livre pobre neste período era fazer parte de uma 

camada bastante fluída e em continua diversificação, incluindo indivíduos com os mais 

diversos níveis de posses. 
101

 Aqueles que solicitavam a compra de lotes ao governo ou 

aos próprios colonos possuíam alguma renda ou bem que permitiram efetivar a 

transação. Esses colonos pretendiam garantir legalmente a posse dos terrenos mais 

produtivos, pois percebiam a demanda pelos produtos ali cultivados. Assim como viam 

a possibilidade de poderem, no futuro, revender suas terras. Essa 

preocupação demonstra não somente a intenção de permanecer no local, 

mas uma nova concepção frente ao significado socioeconômico da 

propriedade legal da terra para os pequenos lavradores.102 Com a Lei de 

Terras, ter o título de propriedade representava a garantia de que não 

seriam expulsos diante do avanço de fazendeiros.  

Todos os pedidos de título, como de permutas vinham acompanhados dos 

despachos dos diretores, a respeito do suplicante, atividades e seu comportamento. E 

estes sempre escreviam, em favor dos suplicantes, “que eram estes casados e com 

numerosa família”. Isso provavelmente tinha efeito positivo para o deferimento dos 

pedidos. Contudo, após a distribuição dos lotes, em 1867, não foram mais medidos e 

demarcados lotes na colônia, apesar das solicitações feitas pelo diretor. Novamente, há 

evidências sobre o papel dos diretores no enraizamento definitivo desses colonos, o que 

não deixava de ser uma de suas funções. 

Sendo assim, sem a demarcação de novos lotes, os moradores que passaram a 

demandar o Jataí a partir da década de 1870 passaram a se estabelecer das seguintes 

formas: através da compra de lotes a colonos que possuíam; da compra ao governo de 

terras devolutas, sem que estas estivessem demarcadas, mas com título; ou 

simplesmente se estabelecendo em local definido e autorizado pelo diretor, sem 

demarcação ou posse de título de propriedade.  

Em 1882, o diretor informava que se estabeleceram provisoriamente e faziam 

suas plantações nos terrenos pertencentes ao Estado, os indivíduos Júlio Correa de 

Bittencourt, no lugar denominado Apertados, distante 27 léguas do porto da colônia; 

como também José Felippe e Antônio Pinto, no lugar denominado Poço Grande, terreno 

adjacente do rio Tibagi, duas léguas do porto da colônia. Júlio Bittencourt 
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provavelmente possuía parentesco com o professor Antônio Correa. Assim como seu 

provável parente, Júlio Correa também se estabeleceu no lugar denominado Apertados.  

 

Tabela 13 - Relação de moradores estabelecidos na Colônia  Militar do Jataí sem 

título de posse de terras (1886) 

 
 Nome Situação/Local 

1 Joaquim Pinto Ragados 

2 José Rodrigues Monteiro Poço Grande 

3 Felippe Neires de Jesus Requereu permuta por outra 

4 Francisco de Paula Liria Requereu compra não teve deferimento 

/Gavião 

5 Joaquim J. Barbosa de Macedo Idem 

6 José dos Santos Requereu permuta /Jatahizinho 

7 João Galdino dos Santos Ex-praça voluntario do Exe. Não veio título do 

gov. 

8 Aureliano G. dos Santos Ribeirão Bonito 

9 Antunes G dos Santos Na margem direita do Tibagi 

10 Maria Antônia dos Santos (viúva) Requereu permuta /Barra bonita 

11 Antônio Ribeiro da Fonseca Posinho 

Fonte: AHEX-RJ, HCMJ Livro 02, Ofício 303- 30/08/1886. Domingos Luis Cordeiro ao Tenente Felippe 

Schimidt Ajudante de Ordens da Presidência da Província. 

 

 

No ano de 1886, o diretor da colônia recebeu ofício da presidência pedindo a 

remessa das confrontações dos lotes de terras disponíveis, a fim de serem expedidos os 

competentes títulos a dois ex-voluntários da pátria que os requisitaram. Em resposta, o 

diretor informou que não havia lotes medidos e demarcados disponíveis, sendo os 

existentes já atribuídos aos respectivos donos. O governo, mesmo assim, não enviou 

engenheiro para realizar nova medição de lotes. Esta tarefa deveria ser realizada pelo 

departamento Geral de Terras Públicas, que estava submetido ao ministério da 

Agricultura.  

O fato de as colônias militares estarem sob a responsabilidade do ministério da 

Guerra foi um dos motivos para a delonga na resolução do tema “demarcação de terras”, 

pois o próprio órgão se considerava incompetente para “ocupar-se com regulamentos de 

colônias, distribuição de terras e outros objetos, para que se criou um ministério 

especial”.
103

 Apesar de serem complementares os elementos militar e agrícola do 

núcleo, o caráter acentuadamente agrícola que alguns CMs tomaram causava tensão 
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entre os ministérios que discutiam quem ficaria responsável por promover seu 

desenvolvimento. EM razão das delongas, na maior parte dos casos os colonos que 

solicitavam autorização para se estabelecer provisoriamente acabavam se apossando das 

terras, mesmo sem receber o título de propriedade. 

Havia algumas vozes que defendiam a distribuição ampla das áreas na região. 

O diretor-geral das Terras públicas, em 1870, já apontava que  

 

Considerando porem as vantagens públicas que resultarião da concessão de 

terras em áreas menores, observa de quanta importância será para a catequese 

dos indios em S. Jerônimo e S. Pedro e Paranapanema a concessão nesses 

lugares de lotes de 500 braças a famílias pobres livre de qualquer ônus 

unicamente com a clausula de residirem e cultivarem por cinco anos 

consecutivos afim de obterem título. 
104

 

 

Frei Mariano de Bagnas, vice-prefeito do Município do Tibagi, em 1886 

considerava que “para este importante distrito do Jataí possa sair do marasmo a que há 

tantos anos estaciona e abrir o caminho do progresso a que está destinado [...] tornar-se 

efetiva a distribuição das terras em ambas as margens do Tibagi até sua confluência com 

o Paranapanema”. 
105

 Havia a percepção, por parte de homens envolvidos na 

administração pública, sobre necessidade de o governo legalizar a posse da terra para os 

agricultores pobres. De acordo com o presidente Affonso de Carvalho, para dar 

importância para a Colônia e torná-la procurada, tornava-se necessário que 

 

Se distribuam terras gratuitamente ou a longos prazos e por baixos preços a 

pessoas que não as possuindo, aspiram por estas concessões para se livrarem 

dos grandes proprietários que ou lhes negam o estabelecimento em suas 

fazendas, ou lho permitem, querendo tê-las, porém em tal ou qual 

dependência que lhes não convém. 
106

 

 

Adolpho Lamenha Lins também defendia a distribuição de lotes de terras 

gratuitamente, suficientes para serem cultivadas por pequenos lavradores, pois “o 

nacional, que não tem em seu paiz os auxílios que encontra o immigrante europeo, 
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reclama com direito este favor”. 
107

 A população que seguia para o Jataí foi movida pelo 

desejo de independência, como apontou o presidente. Eles aspiravam o acesso à terra 

para se livrarem da dominação que sofriam como agregados. Na Colônia Militar do 

Jataí tinham a possibilidade – que nunca existiria nas terras dos fazendeiros – de 

conquistar definitivamente a propriedade. Em 1885 a população da colônia 

militar era de 468 habitantes que se dedicavam às atividades da 

lavoura, criação de animais e comércio de gêneros produzidos108, mesmo 

àqueles que não possuíam a propriedade efetiva da terra. Neste momento existiam 

estabelecidos em secções ainda não medidas, mas com competentes 

títulos de posse, 20 indivíduos. Havia uma parcela dos colonos que se 

achava estabelecida apenas com autorização dos diretores, sem título 

ou qualquer outro documento (como era o caso do comerciante Joaquim José 

Barbosa de Macedo, por exemplo). Este comerciante, assim como o colono Francisco 

de Paula Liria requisitaram a compra dos terrenos em que se achavam estabelecidos. 

Mas não obtiveram retorno algum do governo.109 E tais dificuldades encontradas para 

ter acesso à propriedade e sua legitimação reduzia a capacidade de atração de novos 

colonos para o Jataí.  

Dos 36 lotes medidos e distribuídos na Colônia Militar do Jataí, em 1881 havia 

apenas 24 sendo cultivados. Os outros 12 foram abandonados por seus proprietários. 

Isso não significava que os colonos tivessem evadido do núcleo, pelo contrário, muitos 

lotes encontravam-se devassados pelos animais, ou então privados de boas condições de 

cultivo, os colonos então migravam para terras melhores e depois requeriam a permuta. 

Além de Antônio Correa Bittencourt e Antônio Diniz Gonçalves, em 1883, Henrique 

José Pires Martins, que era casado e tinha numerosa família, também solicitou permuta 

da secção de terras que possuía. Ele, além de comerciante, ocupou a função de inspetor 

paroquial do Jataí, teve casa de negócio no Aldeamento de São Pedro e adquiriu terras 
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na colônia. Vemos no seu caso, bem como do professor e lavrador Antônio Correa e de 

outros como, mesmo naquele espaço circunscrito, os colonos possuíam atividades 

diversificadas, e atuavam interferindo naquela realidade, contradizendo as vozes que os 

desqualificavam.  

Em 1885, José Gonçalves dos Santos também solicitou permuta dos terrenos que 

possuía no lugar denominado Espigão Alto, no Aldeamento de São Jerônimo, em um 

lugar denominado Barra Bonita. As trocas, assim como a venda dos lotes recebidos foi 

recorrente. Vemos uma movimentação constante dos colonos para se apropriarem de 

terras férteis e produtivas, e sua preocupação em oficializar sua posse. Estavam cientes 

de que sem aquela medida, poderiam se ver privados de seus bens em razão da ambição 

de fazendeiros. De acordo com Márcia Motta, ser “senhor de terras” significava 

dominar a terra e, através dela, conquistar o domínio sobre os homens que nela 

cultivavam, mas que não a possuíam. Nesse sentido, a disputa não era pela terra em si, 

visto que muitos não conseguiam cultivá-las, mas tinha o objetivo de impedir que 

população pobre que deixaria de ser dependente por meio da aquisição dos terrenos. 
110

 

Com a Lei de Terras, aumentaram as dificuldades para o acesso a ela, 

cada vez mais bem controlado pela elite. Assim, para os menos afortunados ter 

o direito sobre uma parcela de terra para significava uma via de acesso ao exercício de 

uma liberdade efetiva. 

Os colonos do Jataí tiveram paz. Até 1897, quando a Colônia  Militar do Jataí foi 

emancipada, não identificamos conflitos e disputas territoriais na região. Dessa forma, 

quando estes homens se embrenhavam naquele sertão, buscavam não só o acesso a 

terra, mas uma forma autônoma de viver, sem encontrar-se na dependência de grandes 

proprietários.  

 

3.4. Africanos livres e escravos 
 

 

Os africanos livres e os escravos da nação estiveram presentes na Colônia  

Militar do Jataí e nos aldeamentos indígenas do Tibagi, desempenhando papel 
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fundamental nas suas construções. 111 Os africanos livres possuíam oficialmente uma 

condição distinta dos escravos. Por força da legislação de 1831, todos os africanos que 

entrassem no Brasil após essa data seriam livres. 
112

 Entretanto, estes permaneceriam no 

Brasil, sob a jurisdição de Juízes de Órfãos e do Chefe de Polícia, estipulando que 

prestariam serviços à municipalidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, essa 

concessão foi estendida às outras províncias do Império. 
113

 Dessa forma, como afirmou 

Emília Viotti da Costa “conserva-se assim a escravidão de fato daqueles que pela lei 

anterior eram considerados livres”.
114

  

Assim como os “escravos da nação” (escravos pertencentes ao estado),  os 

africanos livres, que estavam sob a tutela do governo,  eram deslocados de um 

estabelecimento público para outro. 
115

 A Fábrica de Ferro de São João de Ipanema
116

, 

por exemplo, em Sorocaba, controlada pelo poder central, empregou essa mão de obra a 

partir da década de 1850. No ano de 1860, quando foi desativada,  contava com 146 

africanos livres e 158 escravos. Esses homens foram então “distribuídos”, a mando do 

Estado: 22 africanos e nove escravos seguiram para trabalhar para o Barão de Antonina; 

10 africanos para o engenheiro Feliciano N. Prates; 59 africanos para a Colônia Militar 

do Itapura; e 52 escravos seguiram para o Mato Grosso. Permaneceram na fábrica 

apenas 15 africanos e 63 escravos, na maior parte crianças, idosos e inválidos, vivendo 

na mais absoluta miséria. 
117

 Os demais africanos livres que estavam alocados nesta 

fábrica foram então remanejados para outros núcleos que estavam sob as vistas do 

Estado.  
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A presença dos africanos livres foi bastante comum em colônias militares e 

aldeamentos indígenas entre 1850 e 1870. Em janeiro de 1855 foram enviados vinte e 

dois africanos livres e nove escravos da nação para o Barão de Antonina. 
118

 Na Colônia 

de Itapura, na Província de São Paulo, eles foram o sustentáculo: em 1861 eram 130 

africanos livres naquele núcleo – quase 58% da população. 119 Contudo, não há menção 

sobre a presença desses africanos nos regulamentos para as colônias militares. Apenas 

no ano de 1862, o ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, João Lins Vieira 

Cansanção de Sinimbu, estabeleceu um estatuto para a presença de africanos em 

Itapura, delimitando o prazo de 6 anos para sua emancipação.  

Na Colônia Militar do Jataí os africanos livres desempenharam papel 

importante, principalmente no momento de instalação do núcleo entre os anos de 1854 a 

1856. Antonina esperava ainda que dentre os africanos e escravos remetidos pelo 

governo 

hirião alguns carpinteiros, ou com luzes desse officio, mas assim não 

acconteceu, tornando-se custozo aprontar tantas obras nas diversas colônias 

indígenas que vão estabelecer nessa via de communicação entre a Provincia 

do Paraná e a de Matto Grosso. 
120

 

  

Todavia, esses escravos da nação e africanos livres logo foram remanejados 

para outros estabelecimentos e serviços do Estado. Um ano após a fundação da Colônia  

Militar do Jataí, o diretor lamentava que “em cumprimento à ordem de 14 de julho 

passado, tenho feito a entrega de 14 africanos (dez homens e quatro mulheres) ao 

Senhor Engenheiro civil Feliciano Nepomuceno Prates”.
121

 A mão de obra seria 

utilizada pelo engenheiro Prates nos serviços da estrada entre esta colônia e os fundos 

do campo da Fazenda Fortaleza. O diretor da colônia manteve com o engenheiro 

ferrenha disputa pelos africanos. Em 1858, denunciava este engenheiro de remeter sete 

dos africanos, que lhe foram entregues para serem aplicados exclusivamente aos 

trabalhos da estrada, para irem servir em uma fazenda particular na província de Mato 

Grosso: 
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 [...] Causava dó, causava compaixão ExmoSr. ver esses pobres escravos, 

alguns já velhos e quase sem serventia, acompanhados de suas mulheres nas 

mesmas condições talvez entre eles alguns livres amaldiçoarem a sua sorte e 

maldizerem-se de andarem assim em jogo agora para aqui agora paralli mais 

opprimidos e maltratados do que se fossem captivos de particulares, e na 

verdade só quem vê e sabe o que esses infelizes tem sofrido e ainda agora 

serem obrigados a ir para tão longe expostos a tantos perigos da viagem e ao 

Mao tratamento de um feitor. 
122

 

 

Percebemos nos relatórios dos diretores que, enquanto os índios eram 

considerados indolentes, e muitos dos operários agrícolas considerados sem qualidades 

para os serviços, os africanos livres eram vistos como uma força de trabalho ativa.  

Em novembro de 1856, por exemplo, o diretor da Colônia Militar do Jataí, 

Thomaz José Muniz, escreveu ao vice- presidente da província, José Antônio Vaz de 

Carvalhaes, informando que  

Nestas circunstâncias, nenhuma outra alternativa me resta que a de recorrer 

ao Governo imperial, como por meio desta e do respeitável intermédio de V. 

Ex. recorro, pedindo-lhe com a última instância providências sobre este 

objeto, providências, que julgo pode o Governo dá-las facilmente, mandando, 

para aqui, um dos africanos ferreiros empregados nos Arsenais da Corte, 

contanto que seja mestre do ofício e de regular comportamento, [grifo 

nosso] acompanhado de material necessário para ocorrer a obras que tiver de 

fazer, e de um outro que o ajude ou faça às vezes de repente, quando não 

julgue oportuno ou conveniente autorizar a que se contrate um. 
123

 

 

Havia dificuldade em engajar colonos com ofícios, como carpintaria e ferraria. 

Por isso, sabendo da existência de africanos aptos a tais tarefas, Muniz solicitou 

diversas vezes ao governo a cessão desses homens. A demanda por essa mão de obra 

também era grande: em 1859 havia 43 africanos no Aldeamento de São Pedro (24 

homens e 19 mulheres) e 18 no Pirapó (14 homens e 4 mulheres). 
124

 A utilização de 

africanos livres nestes núcleos era uma vantagem para a economia, pois significava mão 

de obra barata. Foram eles que desempenharam as primeiras atividades para fundação 

nos núcleos. Enquanto os engajados realizavam a plantação de roças e construíam suas 

casas, aos africanos cabiam as derrubadas, queimadas e limpeza dos locais onde se 

ergueria a sede da colônia; além disso, foram responsáveis por abrir as primeiras 

picadas. Estes africanos estiveram presentes ainda nas explorações que se deram através 

do rio Tibagi; e alguns deles que estavam no aldeamento de São Pedro foram entregues 
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para as comissões de exploração dos rios comandadas pelo sertanista Joaquim Francisco 

Lopes. 
125

 Na prática os escravos da nação e os africanos livres cumpriam as mesmas 

funções: eles executavam os serviços mais pesados da colônia, quando não possuíam 

ofícios. Estavam também impedidos de qualquer direito dos homens livres, como o de 

adquirir lotes de terras.  

Procurou-se evitar a separação das famílias de africanos livres, e não apenas 

por comiseração, mas porque temia-se que a separação poderia refletir no desempenho e 

no comportamento deles. Em 1858, por exemplo, Frei Timótheo solicitou a reunião de 

um casal de africanos separado pelo governo, e foi prontamente atendido: Manoel 

Corneta estava no aldeamento, enquanto a mulher Maria das Dores permanecia na 

Fábrica de Ferro de Ipanema, o que resultava no seu comportamento imoral com as 

índias. 
126

 Havia um outro problema, citado pelos diretores, prejudicial ao desempenho 

dos africanos (mas também dos índios): o consumo de aguardente. Assim, em 1857 o 

diretor solicitou autorização para proibir a aguardente na colônia militar e no 

aldeamento indígena.
127

 O consumo da bebida por africanos era alto e, por vezes, 

resultava em casos de agressão e violência. Em 1858, os africanos Clemente e Dionísio 

foram remetidos de Pirapó, por Joaquim Francisco Lopes, como autores de ferimento 

feito em Antônio Francisco Chapeo. 
128

 

No mesmo ano, o diretor da Colônia  Militar do Jataí foi informado de que um 

escravo da nação, do Aldeamento de Pirapó, sofria com a crueldade do diretor Patrício 

José Ribeiro Coimbra, que aplicava castigos excessivos aos escravos e os privava de 

alimentação suficiente. Coimbra maltratou por cinco dias o escravo Clemente e depois o 

enviou para São Pedro de Alcântara, recolhendo a mulher do escravo em sua casa.
129

 

Aquele diretor foi afastado do cargo, pois foram confirmados diversos abusos em sua 

conduta, o que sinaliza que tais práticas de violência não poderiam ser aceitas por um 

agente do estado.  
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Também havia na colônia militar escravos de particulares, dos quais sabemos 

muito pouco, pois os diretores se limitavam a computá-los no número da população, não 

identificando seus proprietários. Sua quantidade foi diminuta, não ultrapassando 15 

vidas em nenhum dos anos apurados: dois em 1859, seis em 1864, sete em 1868 , 11 em 

1870, 10 em 1876 e 15 em 1886.
130

 Os dados sinalizam que alguns colonos possuíam 

capital para adquirir e manter escravos mesmo com a alta do preço a partir de 1850, 

resultado da extinção do tráfico. Possivelmente, no sertão do Tibagi escravos e 

proprietários dividiam o peso do trabalho na lavoura, no transporte e no comércio dos 

produtos ali cultivados. Mesmo que a presença desse tipo de mão de obra na Colônia  

Militar do Jataí tenha sido escassa, ela salta aos olhos em razão da conjuntura pós-

extinção do tráfico, na qual a propriedade escrava passa a se concentrar nas grandes 

fazendas cafeeiras. 

Nos relatórios dos diretores as informações sobre os africanos livres e escravos 

são limitadas, e esse silêncio sobre esta camada da população se repete nos relatórios 

dos presidentes da província. Informam apenas os dados de estatística da população, na 

qual estes são inseridos. Eventualmente se referem a crimes como estes que foram 

citados, nos quais os africanos foram autores ou vítimas. Em muitos ofícios e 

correspondências os africanos livres são chamados de escravos, demonstrando que não 

havia aceitação efetiva de sua liberdade e suas condições de vida em poucos aspectos se 

distinguia de escravos. Nos aldeamentos, por exemplo, estes poderiam plantar para 

subsistência nos finais de semana e o tempo restante era destinado aos serviços do 

núcleo. No aldeamento de São Pedro Frei Timótheo destinou ainda uma semana por 

mês para cuidarem de seu sustento, e em 1861 solicitou ao governo salário para esta 

população, mas não foi atendido.
131

  

Em 1864, pelo Decreto n° 3.310, foi concedida a emancipação a todos os 

africanos livres no Império, o que implicou grande prejuízo aos aldeamentos indígenas 

no Tibagi.
132

 Em 1865, Frei Timótheo informava que os africanos do aldeamento 

seguiam para se apresentar ao chefe de polícia, 

 [...] os recomendo a proteção de VEx prestarão grandes serviços a nação em 

tantos anos e são merecedores de alguma reconpensa particularmente os pais 
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de tantas famílias. Desejo a volta deles nas aldeias, mas não todos porque uns 

forão prejudiciais e outros inúteis – os prejudiciais foram três: Inacio, 

Dionisio e Lucio- o primeiro destes e talvez os dois primeiros – por um 

matrimonio tornaram-se bons, o terceiro não, porque velho e beberão – Os 

inúteis são Placido, Germano e Octaviano: primeiro e ultimo dos quaes 

estragados por doença.
133

 

 

 Na Colônia Militar de Jataí já não havia africanos livres naquele momento; 

contudo, nos aldeamentos os africanos foram liberados dos trabalhos e remetidos para a 

capital para receberem suas cartas de emancipação, com atraso de um ano após o 

decreto, em razão a grande distância até capital. De acordo com Amoroso, após a 

emancipação, a maior parte dos africanos estabelecidos em São Pedro, que girava em 

torno de 34, permaneceu no aldeamento. 
134

 

 

*** 

 

A estrutura social da colônia militar era composta por oficiais 

reformados e de baixa patente, colonos livres e pobres, além de 

escravos ou africanos livres. Estavam todos submetidos à autoridade do 

diretor e este esteve no centro de diversas tensões: com outros 

oficiais, com engajados indisciplinados e até mesmo com a presidência, 

por quem foi constantemente criticado. Como agente do Estado, emitia 

informações sobre o estabelecimento e suas necessidades, na maior 

parte das vezes fazendo críticas ao pessoal, considerado indolente e 

apontando a decadência do núcleo. Na prática, vimos que seu poder em 

relação aos colonos era limitado, pois dependia deles. A 

culpabilização dos colonos pelo pouco progresso do núcleo foi, no 

entanto, substituída no decorrer dos anos pela crítica ao pouco 

empenho do governo, pela ausência de vias de comunicação e pela 

necessidade ampla da doação de terras para atrair novos colonos. 

Diante da convivência com aquela população, os diretores perceberam as 

necessidades dos moradores e ficaram, diversas vezes, ao lado dos 
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colonos, como ao permitir que dedicassem mais tempo para cuidar de 

seus afazeres particulares ou, ainda, defendendo seu direito a terra.  

A suposta má qualidade dos engajados é desmentida com o passar 

dos anos na fala dos diretores, que inicialmente foram críticos 

ferrenhos dessa população. A noção de que o universo da população 

livre e pobre era marcado pela violência também se desconstrói quando 

vemos que os conflitos entre moradores não eram frequentes. Cada um 

tocava suas plantações e sua vida com certo grau de autonomia, 

estabelecendo-se em lotes de terras individuais, onde tinham criações 

e roças. Alguns possuíam ainda engenhos domésticos para moer cana e 

monjolos, especializando suas produções e podendo, assim, 

comercializá-las. As dificuldades do ambiente não impediram que fosse 

estabelecido um povoamento no qual se desenvolviam laços de 

parentesco, relações comerciais, diferentes atividades produtivas e 

pastoris. Conseguimos observar diversas práticas do homem sertanejo diante 

daquele ambiente adverso. Vemos que munidos de sua capacidade de adaptação e de 

suas próprias traduções daquele espaço, conquistaram o ambiente.  

A população do Jataí foi composta, sobretudo, por pessoas consideradas como 

sendo “desclassificadas sociais”: os homens livres e pobres. Essa crítica frequente para 

a qualidade dos colonos fez parte de uma perspectiva mais ampla da classe dominante, 

cujo objetivo era a manutenção de uma sociedade estratificada. As representações de 

vadios e trabalhadores tornavam-se mecanismo para continuidade da exploração e da 

grande propriedade. Nesse sentido, a construção de uma imagem do nacional livre e 

pobre como indolente, conformado e desqualificado para o trabalho – reflexo do atraso 

e da barbárie – corroborava os projetos de políticos e proprietários que percebiam o 

imigrante europeu como melhor elemento para colonizar o território e levar o Brasil às 

condições de civilização e progresso desejadas. Um pensamento que remonta 

especialmente à segunda metade do século XIX, com a preocupação em substituir a mão 

de obra escrava pela livre, e assim, “o ‘açoite’ pela dignidade conferida pelo 

trabalho”.
135
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Contudo, a tarefa de explorar e ocupar os sertões longínquos, amansando matas 

e retirando obstáculos, foi conferida aos nacionais. Uma população de mestiços, 

habituados ao clima e às florestas, à caça e à pesca, e ao contato com os índios estaria 

melhor preparada para a vida no interior. Esse grupo era integrado homens e mulheres 

privados do acesso à terra nas regiões controladas pelos grandes latifúndios, e se 

arriscava com a esperança de encontrar melhores condições de vida. O modo como se 

apropriaram do sertão com suas moradias, criações e plantações, bem como os 

melhoramentos que lá fizeram, demonstram que os colonos possuíam anseios e planos 

que se desenvolviam de acordo com uma coerência própria de tempo e trabalho.  

Para o governo, encaminhar homens livres e pobres para núcleos de 

colonização no sertão era uma forma de dar-lhes “utilidade” e consequentemente tirá-

los da “ociosidade” e da “criminalidade”. A vadiagem era considerada perigosa e 

ameaçadora, pois poderia levar a delitos. Assim, a política de colonização militar 

pretendia ter uma ação coercitiva e pedagógica ao circunscrever aquela população e ao 

mesmo tempo estimular o trabalho agrícola.  

As atitudes do governo no sentido de atrair e enraizar os colonos no Jataí, no 

entanto, foram frágeis. Além de vias de comunicação limitadas, a política de 

distribuição de terras foi restrita, sendo doados apenas 36 lotes, a colonos engajados, ex-

engajados e colonos voluntários. Aqueles que posteriormente afluíram para o núcleo 

tiveram de realizar a compra de terras ao governo ou aos próprios colonos, ou, ainda, se 

estabeleceram sem qualquer documentação de posse. Migravam para lá tendo apenas a 

autorização do diretor, mas não há indícios de que em algum momento tenham sido 

expulsos.  

Os colonos, no entanto, não estavam passivos ante as políticas 

do governo, e logo que foi possível passaram a solicitar o título de 

propriedade das terras em que residiam. Ao observar esse cenário, 

vemos a imagem de decadência total – que os diretores apresentavam – 

ficar para trás. Tal argumento não condizia com a permanência e 

afluência de mais colonos solicitando a compra de terras. Indicativos 

da opulência da Colônia  Militar do Jataí são perceptíveis também nas 

informações sobre a ampliação do comércio e das atividades produtivas.  



  157 

Os moradores viam no Jataí uma possibilidade de acesso à terra 

e a conquistaram,: com seus títulos de propriedade em mãos podiam 

vender posteriormente seus lotes a novos moradores ou permutá-los. 

Outros compraram terrenos a preços baixos e longos prazos ao governo, 

ou simplesmente se apossaram de áreas. Pela distância física, 

geográfica, estavam abrigados da pressão exercida pelo avanço da 

grande propriedade rural e livres da dominação dos senhores de terras.  

Compreendemos, a partir do estudo sobre a experiência da colonização militar 

no Império, que os nacionais livres e pobres devem ser entendidos como uma força de 

trabalho ativa. Apesar de excluídos da economia mercantil, eles ocupavam cargos no 

Exército, eram lavradores, jornaleiros, tropeiros, remeiros, camaradas, pequenos 

negociantes e criadores de animais.  Àqueles homens e mulheres couberam as tarefas 

arriscadas na exploração dos sertões e o povoamento das áreas mais isoladas do 

território. Apesar de sua relevância ter sido desconsiderada pela maior parte da 

historiografia, vemos sua presença como elemento fundamental no avanço da ocupação 

do território e na consolidação das fronteiras nacionais. Ou seja, na consolidação do  

Estado brasileiro.  



CAPÍTULO 4 - “SERÃO OS INDÍGENAS OS ÚNICOS COLONOS”: UM 

SISTEMA DE COLONIZAÇÃO NO TIBAGI  

 

 

“Prescindindo seus fins humanitários, a catequese deve ser preparada para ser 

um dos mais proveitosos auxiliares da colonização. Além da importância 

numérica de braços, que podem ser atraídos para agricultura, deve ter-se em 

conta que ainda no correr de longos anos, serão os indígenas os únicos 

colonos, que poderão com vantagem povoar algumas paragens, que aliás 

fertilíssimas dos nossos sertões, que por circunstancias especiais dificilmente 

admitem outra espécie de colonização.” 
1
  

(Luiz Pedreira do Couto Ferraz ) 

 

 

Em 1853, o ministro dos Negócios do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, 

lembrava a relevância da catequese da população indígena como auxiliadora da 

colonização do interior do território e como meio para obtenção de mão de obra. Nossa 

pesquisa a respeito da Colônia Militar do Jataí mostrou que a sua criação esteve 

intimamente ligada à presença da população indígena na região do Tibagi e que, por 

este fato, sai instalação seria acompanhada da criação do Aldeamento de São Pedro de 

Alcântara. Os planos para aquela área da província do Paraná e para a população nativa 

não se limitariam aos dois núcleos: outros aldeamentos já estavam previstos pelo 

empreendedor Barão de Antonina. Com o propósito de atrair e/ou repelir determinados 

grupos indígenas, estratégias foram lançadas desde o início das explorações nos sertões 

do Tibagi, e suas pretensões foram corroboradas pelo Regulamento das colônias 

indígenas na província do Paraná e Mato Grosso de 1857.  O documento estabeleceu a 

criação de oito aldeamentos entre as províncias do Mato Grosso e do Paraná.  Destarte, 

neste capítulo pretendemos investigar como a colônia militar esteve inserida em um 

plano mais ambicioso, no qual a população indígena tornou-se preocupação central. 

Tentaremos compreender qual a dimensão e impacto que os aldeamentos tiveram sobre 

a ocupação do território e sobre o modo de vida dos índios.   

Temos em vista que o êxito do plano de povoar e desenvolver economicamente 

os territórios no sertão do Tibagi, empreendido pelo Barão de Antonina a partir de 1845, 

dependeria de como ele e o governo lidariam com o fato de a região ser densamente por 

populações indígenas.  

                                                           
1
 MINISTÉRIO DO IMPÉRIO. Relatório do Ministro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, 1853. 



  159 

Um significativo número de tribos das etnias Kaiowá e Kaingang ocupavam os 

territórios entre os rios Tietê e Paranapanema e os Campos Gerais, no Paraná – que se 

estendem desde o sul de São Paulo, na região de Itapetininga até Itararé, até a margem 

direita do rio Iguaçu, no segundo planalto paranaense.
2
  

A bacia do Tibagi, especificamente, era habitada pelos Kaingang, considerados 

índios bravos, e que haviam sido despojados de suas terras na ocupação dos campos de 

Guarapuava a partir de 1808. Eles foram gradualmente empurrados para as fronteiras 

entre o rio Ivaí e Paranapanema, que agora passavam a ser objeto de novo esforço 

colonizador. Os Kaingang lutavam contra a invasão de seus territórios nos Campos 

Gerais atacando as fazendas e viajantes que transitavam pela estrada que ligava 

Sorocaba ao Rio Grande do Sul
3
. Travavam, ainda, uma guerra contra os Kaiowá na 

disputa pelos terrenos. Esse segundo grupo era conhecido por ser Kaiowá mais 

amistosos com os brancos para terem acesso aos seus bens (ferramentas, armas e 

roupas) e se fortalecerem contra seus inimigos. 

Ao analisarmos o avanço das fronteiras de ocupação sobre o território até então 

habitado por uma grande população indígena, pretendemos: a) observar as políticas do 

Império para integrar a população nativa e ainda contar com a sua força de trabalho; b) 

compreender os o impacto e dinâmica social que se estabelecem neste espaço de contato 

da sociedade envolvente com os naturais da terra.  

A criação de aldeamentos indígenas estava prevista desde o início das 

explorações realizadas pelo Barão de Antonina, e o contato com os silvícolas durante 

estas viagens levou o citado empreendedor a se empenhar ainda mais na fundação da 

colônia militar. Isso porque ela facilitaria o ato de policiar os indígenas e proteger a 

nova via de comunicação fluvial e a estrada que se pretendia abrir, além de estimular o 

povoamento da região. Nosso intuito é verificar como se comportaram as tribos nesse 

cenário de transformação, com a aceitação e/ou recusa de elementos da ‘sociedade 

civilizada’, percebendo-os como sujeitos históricos e protagonistas.  

Sabemos agora que eles lançaram mão de diferentes estratégias políticas, entre 

elas o embate violento e as alianças, para garantir a manutenção de suas terras e de seu 

modo de vida. Não desconsideramos, no entanto, que eles lutavam em 
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desvantagem de força e que, mesmo com a resistência, a invasão de suas 

terras e o desmantelamento de sua cultura ficaram evidentes.  

Diversos trabalhos de historiadores e antropólogos abordam as 

ações dos indígenas diante da situação de contato com outros povos e 

culturas e analisam as suas estratégias de resistência ao cristianismo 

e à usurpação de suas terras. Há evidências, no entanto, de que 

ocorreram também casso de aceitação “da civilização” e até mesmo de 

dependência dos bens materiais oriundos da sociedade envolvente. 

Alguns estudos nos ajudaram a pesar estas questões. O historiador 

Lucio Tadeu Mota analisou os aldeamentos indígenas na Província do 

Paraná, núcleos que o autor preferiu chamar de colônias indígenas, 

apresentando o modo como as diferentes etnias se comportavam, suas 

ações políticas e as relações entre os aldeados, concluindo que 

ocorria um aproveitamento intenso por parte dos índios da estrutura 

desses povoamentos.4 A antropóloga Marta Amoroso, por sua vez, dedicou-

se ao estudo etnográfico do Aldeamento de São Pedro de Alcântara, 

diferenciando as formas de contato dos grupos Guarani- Kaiowá, Guarani 

Ñandeva e Kaingang com a estrutura estabelecida naquele aldeamento. 

Amoroso observou os mecanismos de atração empregados pela política 

indigenista, assim como identificou a participação efetiva das tribos 

nas atividades produtoras dentro do sistema de aldeamentos na região 

do Tibagi. Assim percebeu tanto a evasão quanto o engajamento por 

parte dos nativos. A autora apresenta ainda a ideia de um sistema de 

aldeamentos no Tibagi, no qual São Pedro era o núcleo central. 5 Esta 

perspectiva foi corroborada em nossa pesquisa, e a documentação 

analisada confirma um plano para a região, no qual a criação de 
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 Cf. AMOROSO, M. Catequese e Evasão. Etnografia do Aldeamento Indígena de S. Pedro de Alcântara 
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núcleos indígenas seria o principal meio encontrado para efetivar a 

ocupação e exploração da região.   

Trabalhos mais recentes sobre a população indígena no século 

XIX buscaram analisar as ações políticas dos grupos e o processo de 

ressignificação que eles produziam como aldeados. Fernanda Sposito 

analisou os conflitos entre indígenas e nacionais na Província de São 

Paulo, uma relação marcada por tensões, alianças e negociações. A autora insere a 

questão indígena no contexto de expansão e consolidação territorial do estado, e 

pretendeu observar de que forma os indígenas se acomodavam nessa construção. 
6  

No Nordeste brasileiro, os estudos de Edson Silva sobre o 

Aldeamento de Escada, e de Lorena Ferreira Melo sobre o Aldeamento de 

Barreiros no século XIX, nos dão mostras das formas de luta dos índios 

aldeados ante a invasão de suas terras por donos de engenhos na Mata 

Sul de Pernambuco. A resistência dos nativos acontecia até mesmo no 

campo jurídico. As duas pesquisas analisaram as ações políticas dos 

indígenas aldeados e não aldeados. 7 

Nosso trabalho não tem a pretensão de tratar de aspectos 

etnográficos, como fizeram alguns dos estudos mencionados, mas 

apreender alguns aspectos das relações e a dinâmica que se estabeleceu 

com a frente de expansão da sociedade civilizada sobre o vale do rio 

Tibagi. 
8
 

                                                           
6
 SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado Nacional 

brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012.  
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4.1. Os aldeamentos indígenas no Tibagi e Paranapanema. 

 

Em 1831, a política de guerra ofensiva contra os índios foi abandonada, ao 

menos retoricamente. A lei de 27 de outubro revogou as Cartas Régias de 1808 e 1809 

que formalizavam a guerra justa e a servidão dos índios, além de criar a figura do juiz 

de órfãos encarregado de tutelar os grupos indígenas. Contudo, nenhuma lei de âmbito 

geral, destinada a regulamentar a situação indígena, foi decretada até 1845, quando 

entra em vigor o Regulamento das Missões de catequese e civilização dos Índios. Até 

então, as províncias legislavam sobre o tema de acordo com suas necessidades. Este 

Regulamento estabeleceu a criação do cargo de Diretor-Geral dos Índios, um para cada 

província, nomeado pelo Imperador. Quem assumisse essa função deveria observar o 

estado dos aldeamentos e as causas de sua decadência, e informar ao governo sobre 

como era trabalhada a terra, sobre os índios aldeados, sobre terras de aldeias 

abandonadas, bem como determinar espaços para as plantações em comum. O diretor 

deveria ainda utilizar meios brandos e suaves para atrair os índios e socorrer os 

aldeamentos em caso de epidemia, além de vigiar para que os nativos não fossem 

“constrangidos a trabalhar para particulares”. 
9
 

O Regulamento de 1845 estabeleceu também a criação do cargo de um diretor 

para cada aldeamento, que ficava responsável por aplicar as verbas no núcleo, informar 

sobre as terras a serem demarcadas para os índios, nomear e demitir funcionários, e 

prestar informações todo trimestre ao Diretor Geral dos Índios da província, sobre os 

fatos notáveis na aldeia, entre outras tarefas. 
10

  

De modo geral, o Regulamento estabeleceu uma ordenação jurídica para os 

índios, regulamentando a constituição de aldeamentos através do uso de meios brandos, 

sendo o emprego da força facultado em casos de extrema necessidade. A criação de 

aldeamentos existiu desde o século XVII com as reduções jesuíticas, com a intenção 

agrupar as populações indígenas em áreas específicas para inculcar neles os valores das 

sociedades conquistadoras. O propósito continuava o mesmo no século XIX, mas a 

partir do Regulamento das Missões os estabelecimentos passavam a ser regulamentados 

pelo Estado, de acordo com as premissas civilizacionais vigentes. Com intuito de 

assimilar o indígena dever-se-ia oferecer presentes que estes desejavam, criando assim 
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necessidades para que posteriormente buscassem adquirir sozinhos esses bens. Assim, 

seriam submetidos ao trabalho e à civilização. 

Comprometido com essa perspectiva, João da Silva Machado (Barão de 

Antonina) articulou a criação de aldeamentos indígenas no vale do rio Tibagi, visando a 

abertura de uma rota fluvial ligando o porto de Antonina ao Mato Grosso. Para o seu 

plano de abertura de uma nova via de comunicação os índios habitantes da região 

tornaram-se um obstáculo a ser contornado. Sua proposta de criar aldeamentos calhava 

com as preocupações da recém-criada província paranaense, a quem interessava acabar 

com as “correrias” dos índios Kaingang. Eram chamadas de “correrias” naquela época, 

as visitas realizadas por diversos grupos indígenas, as vilas e fazendas exigindo objetos 

que desejavam, saqueando armazéns e plantações. Para restringir os espaços de 

circulação destes grupos e abolir estas práticas, que aterrorizavam moradores e muitas 

vezes resultava no abandono de fazendas, seria ampliada a política de catequese e 

civilização naquela província.  

Os aldeamentos planejados pelo Barão receberiam, em 1857, atenção especial 

do governo central, que decretava um Regulamento específico e detalhado a respeito do 

funcionamento dos aldeamentos da região do Tibagi e daqueles que deveriam ser 

criados no caminho para a província do Mato Grosso. 
11

 Ao analisar o Regulamento de 

1857, fica evidente a proposta de criar nesta rota, não apenas um sistema de 

aldeamentos, mas, sobretudo, um sistema de colonização no Tibagi. Este sistema seria 

integrado efetivamente pelos seguintes núcleos: Colônia Militar do Jataí (1855), 

Aldeamento de São Pedro de Alcântara (1855), Aldeamento de Nossa Senhora do 

Loreto do Pirapó (1855) e Aldeamento de São Jerônimo (1859). Todos estes núcleos 
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teriam o papel de auxiliar as expedições de sertanistas e militares que seguiam para a 

província do Mato Grosso através daquela rota. Sua organização estaria articulada, 

sendo a Colônia  Militar do Jataí ponto de apoio policial para todos os outros núcleos, 

enquanto o Aldeamento de São Pedro de Alcântara era o centro da administração para a 

catequese e civilização dos índios.  

O vale dos rios Tibagi e Paranapanema eram áreas de florestas densas, em sua 

maior parte desconhecidas e habitadas por indígenas. Contudo, toda a região do atual 

norte e oeste paranaense esteve sobre controle espanhol no século XVI e XVII, e, diante 

das investidas portuguesas, decidiu-se fundar a Ciudad Real, depois sede da província 

Del Guairá, onde foram organizadas, pela Companhia de Jesus, as Reduções Jesuíticas. 

Através da província Del Guairá e da atividade missioneira dos jesuítas, a Coroa 

espanhola ampliou a sua presença e o seu campo de atuação no atual oeste paranaense 

durante o século XVII. 
12

 A atividade dos membros da Companhia de Jesus acarretou a 

criação de mais de uma dezena de Reduções, em menos de 20 anos, na região do rio 

Tibagi. Elas tornaram-se exemplo de administração e organização comunitária, até sua 

destruição completa pelos Bandeirantes, em 1632. Apesar do modelo das missões ter 

sido abolido pelo Marquês de Pombal e questionado pelos políticos do Império, o 

exemplo deixado por ele parecia inspirar as explorações e projetos do Barão de 

Antonina de criar um novo sistema de aldeamentos no Tibagi. O empreendedor buscava 

vestígios das antigas reduções e, nas mesmas localizações, assentou os novos 

aldeamentos. Mas pode-se considerar que sua escolha levou em conta, sobretudo, a 

qualidade das terras para cultivo, onde já haviam existido núcleos desenvolvidos. Em 

1852, numa carta ao IHGB, Antonina informava que  

 

Tendo por vezes mandado meus sertanistas em demanda do lugar da antiga 

redução de Nossa Sra. do Loreto, porque a tradição que temos a tal respeito é 

que a referida povoação era uma das mais grandes, florecente e aprazível das 

treze que formarão a província de Guaira e que eu mencionei na minha 

participação ao governo em 1842[...].
13

  

 

Para John Monteiro, Antonina encarava os índios como sendo, simultaneamente, 

lembranças de um passado selvagem e fundamentais para o futuro do país. Assim, 

empenhou-se em deslocar a população de Kaiowá das Províncias do Mato Grosso e de 

                                                           
12

 COLODEL, José Augusto. Obrages & companhias colonizadoras: Santa Helena na história do oeste 

paranaense até 1960. Cascavel: Assoete, 1988.P.10-12 
13

 IHGB, DL . 310.34- 13.12.1852.Carta de João da Silva Machado ao IHGB sobre investigação que fez 

para a descoberta da antiga redução de nossa Sra. do Loreto 



  165 

São Paulo para iniciar a criação dos aldeamentos na do Paraná. As correspondências 

indicam que durante as expedições para explorar a nova via de 

comunicação através do Tibagi, Antonina já procurava atrair grupos da 

etnia para as margens desse rio, região tradicionalmente ocupada por 

grupos Kaingang14, considerados hostis. Em 1852, mandou ao Ivinheima os 

sertanistas Joaquim Francisco Lopes e Henrique Elliott encarregados de trazer 

índios Kaiowá para aldearem-se no Jataí, e 

 

[...] O bom êxito desta empresa não menos que o da navegação para a 

província do Mato Grosso devia necessária e naturalmente influir no animo 

do Sr. Barão para que mais se decidisse a empenhar-se para que de facto 

fosse creada a colonia militar atendendo para animar e fazer prosperar 

aquelas e coadjuvar o aldeamento indígena em tudo que dela dependesse, já 

servindo de ponto de apoio e de recurso as pessoas que aqui chegassem com 

negocio para Cuiabá.
15

 

 

Finalmente, após 41 dias de viagem, Lopes e Elliott conseguiram chegar ao 

Jataí com 170 índios Kaiowá, incluindo o cacique Imbaracahy.16
 Realizada esta 

tarefa, a fundação da Colônia Militar do Jataí seria agilizada, pois dentre seus papeis 

estava o de auxiliar o aldeamento e estabelecer segurança na região. O apoio do governo 

provincial ao projeto de Antonina era resultado da preocupação com os constantes 

episódios de conflitos entre índios, fazendeiros e moradores das povoações limítrofes 

com as matas que os nativos habitavam. Com a expansão sobre as regiões de 

Guarapuava e Palmas, desde o início do século XIX, foram recorrentes os ataques às 

fazendas, plantações e aos viajantes pelas estradas. Em 1855, o vice-presidente Theófilo 

Ribeiro acusava que “ainda não cessou de ser ameaçada, como sempre, a segurança dos 
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habitantes das povoações de Guarapuava e Palmas pelos índios selvagens, que infestão 

as imediações dessas povoações, e ainda mais a dos fazendeiros”. 
17

  

Os índios que faziam “correrias” e aterrorizavam a população de Guarapuava 

eram os Kaingang, conhecidos também como ‘Coroados’. Estes eram inimigos 

ancestrais dos Kaiowá. Dessa forma, a estratégia colocada em prática por Antonina foi 

de fixar no Tibagi os Kaiowá, considerados pacíficos e propensos à civilização, no 

intuito de afastar assim os mais temíveis Kaingang. 

Para reunir, organizar e administrar essas populações indígenas, o governo 

enviou o missionário capuchinho Frei Timótheo de Castelnovo. Nascido em 

Castelnovo de Magna, província de Gênova na Itália, em 6 de fevereiro 

de 1823, ele ingressou aos 18 anos na Ordem dos Capuchinhos, sendo 

ordenado sacerdote em 1846. Em 1850 foi destinado às missões do 

Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1851. O 

missionário serviu nos hospitais da mesma cidade como pároco, e 

posteriormente nas Paróquias de Água Choca e Santa Bárbara, em São 

Paulo, até 25 de outubro de 1854. Nesse ano, foi destinado pelo 

governo imperial para as missões da Província do Paraná, nos sertões 

do Jataí 18, onde permaneceria até 1895, quando morreu. Diferentemente do 

que ocorria nas missões jesuíticas, estes missionários estavam submetidos ao governo e 

eram seus agentes na missão de catequese e civilização indígena. Os frades capuchinhos 

eram pagos pelo governo imperial como capelães militares e por suas atribuições 

recebiam o vencimento de 82$000 mensais, devendo responder ao Estado sobre todas as 

suas atividades.  

Frei Timótheo permaneceu por mais de 40 anos no Tibagi. Sua 

correspondência com a presidência constituiu um dos principais insumos da base 

documental para pensar a organização dos aldeamentos. Ela tratava de uma série de 

questões concernentes aos núcleos: número de aldeados e população total, orçamento, 

produções dos índios e moradores, estado das edificações e estradas, número de índios 
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batizados, conflitos etc., que nos permitiram uma aproximação em relação à dinâmica 

deste sistema.  

Chegando à província em 6 de setembro de 1854, juntamente com Frei Mathias 

de Genova que seria o capelão da colônia militar, Frei Timótheo recebeu do sertanista 

Joaquim Francisco Lopes todas as responsabilidades referentes aos índios ali aldeados. 

Em 15 de março de 1855 foi encarregado de escolher o lugar e dar princípio ao 

aldeamento. Aceitando a tarefa que lhe foi incumbida, o missionário fez a escolha do 

local e iniciou a construção de uma olaria e de uma casa para o diretor. Em 2 de agosto 

de 1855 foi inaugurado solenemente o Aldeamento de São Pedro de Alcântara, na 

margem esquerda do rio Tibagi, de frente para a Colônia Militar do Jataí. A sede foi 

estabelecida no alto de uma colina, a alguma distância do rio, enquanto as aldeias 

indígenas ficavam separadas da sede, às margens do curso d´água. O espaço comportava 

também plantações em área de seis léguas. Os índios Kaiowá cultivaram milho, feijão e 

mandioca, já estimulados pelo sertanista Lopes. Segundo o Barão de Antonina, o 

sertanejo possuía um “jeito particular de agradar os indígenas”, 

convencendo-os a fazer suas roças para subsistência. 19  

Em 1857 a composição do Aldeamento de São Pedro de Alcântara era a 

seguinte: 300 índios, 32 africanos, um missionário-diretor, um administrador, um 

ferreiro, um carpinteiro, um intérprete, e dois camaradas. Neste ano havia nove casas 

cobertas com telhas, além de ranchos cobertos de palha para índios e negros, uma olaria 

e uma ferraria. Ainda em 1857, o vice-presidente José Antônio Vaz de Carvalhaes 

informava que “graças ao esforço do Frei Timótheo é lisongeiro o estado do 

aldeamento, os índios mostram-se dóceis e de prontidão para o trabalho que faz 

gosto”.
20

 Os índios aldeados, apesar de reticentes quanto à aceitação de diversos 

elementos da religião e do modo de vida da sociedade envolvente, aos poucos passavam 

a desenvolver suas plantações e a incorporar as atividades comerciais com os nacionais.  

Até o ano de 1858 havia apenas índios Kaiowá
21

 aldeados em São Pedro. 

Somente naquele ano grupos de índios Kaingang passaram a se aproximar e uma 
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parcela aceitaria a incorporação em 1859. Na década de 1870 se aproximariam ainda os 

Guarani-Ñandeva, que se estabelecem de fato em 1880. Em São Pedro de Alcântara 

existiu maior diversidade na composição populacional. Havia neste núcleo cinco povos 

diversos: os nacionais eram moradores e assalariados, os africanos livres, índios 

Kaiowá, Kaingang.
22

 Cada um destes povos exigia um terreno separado e instrumentos 

de lavoura para se estabelecer. Frei Timótheo informava, em 1880, ao presidente da 

província, que os Kaingang estavam instalados ao sul, por três léguas partindo da sede; 

enquanto os Kaiowá se estabeleceram a três léguas ao norte da sede 
23

 Desta forma, os 

índios buscavam manter certa autonomia e mobilidade com relação ao centro do 

aldeamento. Os grupos aldeados também viviam em constante circulação pelas matas, 

“passando parte do ano ausentes dos aldeamentos, em prolongadas excursões de caça, 

pesca e coleta”. 
24

  

 

Figura 2 - Ilustração do Aldeamento de São Pedro de Alcântara e da Colônia 

Militar do Jataí 

                                                                                                                                                                          
Paraná, o termo era denominação genérica dos índios de língua guarani, e alguns documentos 

relacionados aos aldeamentos de São Pedro de Alcântara e Nossa Senhora do Loreto do Pirapó faziam 

referencia a índios guaranis e caiuás, que possivelmente eram os Guaranis-Ñandeva e os guaranis-caiuás. 

Catálogo de Documentos referentes aos indígenas no Paraná Provincial 1871-1892.  
22
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Obs.:1-Área cultivável da colônia, 2- Rio Tibagi, 3-Colônia Militar, 4- Centro Urbano do 

Aldeamento, 5- Acampamento dos índios Kaiowá e depois dos Kaingang, 6- Alojamento dos índios 

Kaingang amansados, 7-Senzala dos negros africanos, 8- habitação dos Kaiowá, 9-Floresta para 

agricultura. Fonte: FRIGO, ADELINO (Frei ). Memória de um Herói. Frei Timóteo de Castelnuovo. 1995 

 

Amoroso elaborou três categorias sociais para classificar esses índios: os 

aldeados, os agregados e os do sertão. Os primeiros viviam nas aldeias nas margens do 

Tibagi, eram contabilizados e recebiam benefícios do governo – ainda que ocorresse a 

saída esporádica do núcleo. Os agregados estavam instalados nas bordas dos 

aldeamentos e trocavam produtos com os moradores deles, como é o caso dos Guarani-

Ñandeva até a década de 1880. E, por fim, havia os índios do sertão, que apareciam 

esporadicamente nos núcleos em busca de suprimentos.
25

 Mesmo entre os aldeados 

verificou-se que não ocorreu uma conversão completa, pois estes mantinham a maior 

parte de seus hábitos culturais e uma forma de sociabilidade própria, além do plantio de 

produtos exclusivos para o seu consumo, como faziam os Kaingang.  

Nos ofícios de Frei Timótheo dirigidos à presidência foram recorrentes as 

reclamações a respeito da insuficiência de verbas para manutenção do núcleo (prédios 

em péssimo estado), compra de roupas para africanos e índios e manutenção das 

estradas. Além disso, o missionário ficava desolado e reclamava reiteradamente do 
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atraso dos salários dos funcionários. Em 1863 chegou a ameaçar abandonar o núcleo 

pois  

Acho indigno dessa presidência –pois temos de ordenado a receber 9 meses e 

S Jerônimo 9 meses, que fim levam a portaria do ministro da fazenda e 

agricultura? [...] Portanto fique VEx bem inteligenciado – que não há lei que 

obrigue-me a tanto sacrifício! No fim de setembro o mais tardar abandonarei 

tão bem o lugar , e não farei só, se as coisas não tiverem uma melhor e pronta 

resolução.
26

 

 

Apesar das dificuldades enfrentadas em decorrência falta de verbas e de 

instrumentos agrícolas e do isolamento do núcleo (o que dificultava a comercialização 

de produtos), o Aldeamento de São Pedro foi o mais próspero do Tibagi e da província 

do Paraná.  O núcleo exerceu grande atração sobre grupos indígenas, e sua população, 

cresceu a partir da década de 1860. A partir do mesmo período, a produção de açúcar e 

aguardente passou a ser comercializada, chegando aos mercados de Castro, Tibagi e até 

no sul da Província de São Paulo. Na década de 1870, a população deste núcleo variou 

entre 800 e 1.400 habitantes.  

Em 25 de setembro de 1855 foi fundado um segundo aldeamento na região, o 

de Nossa Senhora do Loreto, localizado na embocadura do rio Pirapó, no vale do 

Paranapanema, exatamente onde existia, no século XVII, a redução jesuítica de mesmo 

nome. Ele foi ocupado por índios Kaiowá e dirigido pelo missionário Frei 

Mathias de Genova a partir de julho de 1856, que estava alocado na Colônia Militar do 

Jataí. Porém, Frei Genova, ainda naquele ano, precisou se retirar para Castro devido a 

uma enfermidade, tendo Frei Timótheo ocupado o posto. As responsabilidades do 

missionário, portanto, duplicaram e, em 1856, ele protestava que  

 

[...] Encarregado do aldeamento de São Pedro e Pirapó Exmo.Sr. como é que 

eu ei de dar conta da tarefa afiada-me (sic) sem instrução e meios pode-se 

dizer algum! O Exmo Barão de Antonina largou tudo desde do principio 

deste corrente ano, o Exmo. presidente passado desta província não me deu 

resposta alguma aos meus ofícios senão que não tinha fundo, nem instrução 

alguma para socorrer os ditos aldeamentos. Faz 15 meses que não se recebeu 

um vintém de soldo.
27

 

 

O Aldeamento do Pirapó foi habitado por índios Kaiowá. Em 1857, o núcleo 

do Pirapó era composto por um administrador, Antônio Pereira da Rocha, um 
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feitor, dois camaradas e 18 escravos, além de africanos livres e índios Kaiowá, cujo 

número não é especificado no Relatório do presidente da província. 
28

 A situação do 

aldeamento era pouco saudável, segundo Frei Timótheo, em razão das febres 

intermitentes, o que motivou-o a pedir a mudança do local. Em 2 de abril de 

1857, a Repartição Geral das Terras Públicas autorizou a remoção para 

lugar mais salubre e fértil, mas ela se efetivaria apenas em 1862.Os 

motivos que levaram a protelar a sua transferência não são 

esclarecidos por Frei Timótheo ou por seu diretor na época, mas a 

transferência e construção de um novo núcleo certamente exigia 

trabalho intensivo, do qual o diretor tenha se esquivado.  

Sua direção ficou sob responsabilidade do Tenente Patrício José 

Ribeiro Coimbra de 1857 a 1862. E foram constantes as reclamações acerca de sua 

administração. Em1861, o presidente Francisco Cardoso apontava a “má administração 

por parte do diretor”
29

 que, no ano seguinte, acabou demitido por causa de “notícias 

desfavoráveis do seo procedimento e mesmo acusações”.
 30

 Desde sua criação, o 

aldeamento funcionou precariamente e tinha suas verbas gerenciadas pelo Aldeamento 

de São Pedro, de quem, conforme relatou o presidente Gomes Nogueira, o núcleo era 

extremamente dependente por conta de falta de pessoal, de proteção militar e de 

suprimentos. 
31

Além disso, dependia do atendimento nos serviços religiosos por Frei 

Timótheo, alocado no povoamento vizinho.  

A precariedade acentuou-se por que o núcleo passou ainda por uma 

epidemia de malária em 1862 e por um violento conflito entre índios, 

em 5 de fevereiro do mesmo ano. O embate se deu entre os Kaiowá 

aldeados no Pirapó (que receberam ajuda de outros moradores) contra os 

Kaingang e resultou na morte de um cacique (Kaingang) e em muitos 

feridos. Os Kaingang retornaram ao Pirapó para vingar a morte do seu 
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líder e isso acarretou novas baixas humanas e  a completa destruição 

do núcleo. 32 A tragédia acelerou a transferência solicitada por Frei 

Timótheo, mencionada anteriormente.  

O que restou do núcleo e os índios remanescentes foram 

transferidos no mesmo ano para a margem do rio Paranapanema, na 

embocadura do rio Santo Inácio. A área – onde havia existido a redução 

jesuítica de Santo Inácio Menor – ficava mais próxima do Aldeamento de São 

Pedro de Alcântara, tinha terrenos menos suscetíveis a inundações e estava longe de 

barreiras que prejudicavam a comunicação, passando a denominar-se Santo 

Inácio do Paranapanema. Em 1863 foi administrador desse aldeamento, 

Jocelim Borba, irmão de Telêmaco Borba, que na mesma época 

administrava São Pedro. A transferência também motivou a aproximação de 

grupos Guarani-Ñandeva. A população do aldeamento variou entre 64 e 230 indivíduos 

na década de 1870, mas havia também uma população flutuante de grupos Kaiowá e 

Guarani, que frequentavam esporadicamente o aldeamento. A organização espacial do 

núcleo se assemelhava à existente no núcleo de São Pedro, na qual os grupos aldeados 

mantinham suas aldeias afastadas, nos rio Vermelho e das Cinzas. Outros, ligados ao 

cacique Kaiowá Pahí, habitavam o círculo urbano ou viviam em pequenos ranchos no 

aldeamento.
33

   

Apesar das melhores condições do núcleo no Paranapanema e seu povoamento 

significativo, o aldeamento foi extinto em 1878, com a transferência da sua 

população indígena para o de São Pedro de Alcântara. Parece-nos que 

dificuldades administrativas e falta de verbas, somadas à falta de 

missionários para atender ao núcleo, teriam levado à decisão de 

extingui-lo, pois a centralização dos índios em um só local tornava 

mais econômica sua administração, posto que bastaria um diretor e 

seria mais fácil o atendimento religioso da população pelo Frei 

Timótheo. Até então, ele precisava constantemente se deslocar por 
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léguas para atender àquele aldeamento.  Era um consenso entre as falas políticas 

da época, e o presidente Gomes Nogueira já sintetizava essa visão em 1863: 

 

O aldeamento de São Pedro é o mais próspero e exemplar da província, 

fixando 430 indígenas cayuás e mais 300 coroados, onde ambos grupos 

convivem em paz[...] A despesa média com o aldeamento é de 7:011$068. Os 

demais aldeamentos não compensam os investimentos pesados feito pelo 

estado para sua manutenção.
34

 

 

Os planos para a região do Tibagi, no entanto, não se limitariam aos dois 

aldeamentos (São Pedro e Pirapó) e à Colônia Militar do Jataí, criados em 1855. O 

Barão de Antonina, então senador da província, enviou, em 1854, correspondência ao 

presidente Zacarias de Góis e Vasconcelos, aconselhando-o a atrair os índios e a 

catequizá-los. O objetivo era cessar as hostilidades que se passavam entre índios e 

brancos nos Campos Gerais, Palmas e Guarapuava.
35

 No seu relatório de 1855, o Góis e 

Vasconcelos afirmava que “desde o último relatório o que tem ocorrido são ataques de 

índios selvagens no município de Guarapuava”. 
36

 Para o governo os vastos sertões 

da província estavam infestados por índios que colocavam em risco a 

segurança individual. Diante do terror que imprimiam, não seria 

possível aumentar a população e o povoamento da província, por isso 

estes grupos precisavam ser conhecidos e contidos.  

O presidente concordou com o empreendimento e admitiu a 

importância de atrair os grupos nativos, informando, em 1854 que “há 

nas fronteiras do Mato Grosso e do Paraguai uma tribo de índios Cayuás, gente de 

brando natural e dada à agricultura, dos quais o Barão de Antonina tem buscado atrair 

para um lado do Jatahy” e apontava que na história dos aborígenes vê-se que  

 

1º- a força não se reduz ou mantém aldeados os índios, se não que os acaba e 

aniquila. 2º- só o evangelho os abranda e faz abraçar a vida social. Só a 
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religião irá realizar verdadeiramente a civilização dos índios. Tanto que o 

Regulamento das Missões manda utilizar de meios suaves e tolerantes. 
37

 

 

Fundamentado nessas prerrogativas e vendo-se às voltas com os conflitos entre 

indígenas e brancos naquela província, em 25 de abril de 1857 o governo emitiu o 

Regulamento das colônias indígenas na província do Paraná e Mato Grosso, que 

estabeleceu a criação de oito aldeamentos indígenas na rota entre estas províncias. 

Seriam quatro em cada província, nas margens dos rios Tibagi, Paranapanema, Paraná, 

Samambaia e Ivinheima. E, assim como a Colônia Militar do Jataí, eles estariam sob a 

responsabilidade do Barão de Antonina, pois atenderiam às mesmas finalidades:  

 

As Colônias Indígenas fundadas, ou que se houver de fundar nos sertões 

entre as províncias do Paraná e Mato Grosso, com o fim de desenvolver a 

catequese promovida pelo Barão de Antonina nos ditos sertões e facilitar a 

navegação fluvial entre as províncias do Paraná e Mato Grosso. 
38

 

 

Lucio Tadeu Mota indicou que a política levada a cabo pelo Barão de Antonina 

tinha a finalidade de  

[...]a)liberar os territórios Kayová entre os rios Brilhante e Iguatemi, no Mato 

Grosso, ricos em pastagens naturais, tanto que o Barão se apossou dessas; 

b)Tirar os Kayová de seus territórios e juntá-los no Tibagi o que representava 

diminuir o perigo para os viajantes que iam para Cuiabá[...] c) afirmar a rota 

fluvial para o Mato Grosso via vale do Tibagi , significava a valorização das 

terras que o barão estava conquistando; d) utilizar os índios Kayová como 

mão de obra no transporte das canoas que seguiam para o Mato Grosso e 

outros serviços.
39

 

 

O Regulamento de 1857 pretendeu organizar especificamente os núcleos de 

acordo com suas finalidades e prerrogativas. Foi definido,  no artigo 6º do documento, 

que o missionário de cada aldeamento “servirá ao mesmo tempo de diretor”. Esse 

aspecto deve ser destacado, pois é uma diferença fundamental em relação ao 

Regulamento de 1845, que definia que o diretor seria secular e que o missionário estava 

a ele submetido.  O Regulamento de 1857 seguia as premissas de um setor político que 

percebia o elemento religioso como o mais indicado para dirigir os núcleos, debate que 

foi recorrente no Império, sendo várias as críticas aos diretores seculares, que 
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comumente entravam em conflito com os missionários. O modelo a ser seguido estava 

pautado na noção de que “só a religião irá realizar verdadeiramente a civilização dos 

índios”, como apontou Góis e Vasconcelos. O futuro Visconde de Olinda, um dos 

estadistas mais importantes do período, conservador e integrante do Gabinete da 

Conciliação, entendia que já era momento de advir um “novo sistema”, como afirmou 

em 1856:  

A falta de missionários impede o aproveitamento dessa gente que tão útil 

poderiam ser. É um fato que o elemento religioso é o mais eficaz que 

qualquer outro, ligando os índios as aldeias de maneira mais segura. O 

elemento civil tem dado quase sempre maus resultados. O Regulamento de 

Julho de 1845 apesar de seu plano engenhoso que impede os abusos, não 

atingiu o que foi proposto. Isso se deve ao fato de ter subordinado o elemento 

religioso ao civil, por isso deve ser reformado. As aldeias criadas na margem 

do rio Tibagi ensaiam o novo sistema.
40

 

 Como primeiro aldeamento fundado, São Pedro de Alcântara seria o centro 

para a organização dos demais, devendo receber os missionários que iriam servir nos 

outros núcleos e dar-lhes instruções quanto aos serviços. Os religiosos tinham, entre 

seus deveres, os de “esforçarem-se para atrair às colônias os indígenas, empregando 

meios brandos” e ensinar os aldeados sobre o “amor ao trabalho”, além de administrar 

as roças, colheitas, produções e empregar trabalhadores de fora, se necessário.
41

 O 

administrador, por sua vez, deveria executar as ordens do diretor, cuidar das 

ferramentas, viagens e da arregimentação dos índios, construir canoas, limpar os rios em 

período de seca e, finalmente, responsabilizarem-se pelos africanos livres. Por fim, o 

Regulamento de 1857 proibia o emprego e a violência no trato com os índios – exceto 

em legítima defesa – e determinava que os nativos não fossem lesados, devendo os 

administradores recorrer ao comandante da Colônia Militar do Jataí se necessário.
42

 

Como diretor do primeiro aldeamento criado no Tibagi, Frei Timótheo estava 

incumbido não apenas daquele núcleo, mas também de “Fiscalizar o estado de todas as 

colônias, velando em seu progresso e desenvolvimento, e dando parte ao governo, por 

intermédio do Presidente da província, de tudo que nelas ocorrer de mais importante”.
43

  

A respeito da Colônia Militar do Jataí, o Regulamento definia, nos artigos 56º e 

57º, que os administradores dos aldeamentos deveriam “recorrer ao commandante da 

colônia militar, sempre que se torne necessária a presença de alguma força” e que a 
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“Colônia militar de Jatahy e as Colônias Indígenas devem mutuamente prestar-se 

auxílios que forem necessários”. Além disso, o artigo 42º previa que  

 

 O Administrador da 1º colônia prestará ao Comandante da Colonia militar 

do Jatahy os trabalhadores, e africanos que ele requisitar para coadjuvarem os 

trabalhos de limpeza e desobstrução das estradas, que segue desde o Jatahy 

até os fundos do Campo da Fortaleza, bem como da abertura de atalhos que 

convier abrir na mesma estrada[...]
44

 

 

Devido ao regulamento específico destinado aos aldeamentos no Tibagi, em 

1858 o diretor-geral dos Índios lembrava que sobre os empreendimentos “nada posso 

dizer mesmo porque segundo os seus respectivos regulamentos o governo deu-lhes uma 

marcha especial e fora da jurisdição desta diretoria”. 
45

 É importante notar que o 

Regulamento de 1857 foi um dos poucos decretados, após a criação do Regulamento 

das Missões que estabeleceu critérios específicos para a organização de aldeamentos no 

Império. Iniciativa parecida ocorreu apenas com o Regulamento de 25 de julho de 1854, 

que criava duas colônias indígenas uma na margem do rio Pindaré e outra no Alto 

Mearin na província do Maranhão.
46

 Confirma-se, pela aprovação da proposta do Barão 

de Antonina, que ele gozava grande poder político.  

 

4.2. A aproximação dos índios Kaingang 
 

Até 1858 apenas os Kaiowá haviam se estabelecido no Jataí.  A situação se 

altera a partir de dezembro de 1858, quando grupos Kaingang aparecem na colônia 

militar e nos Aldeamentos de São Pedro e Pirapó, e na fazenda São Jerônimo, do Barão 

de Antonina. Os índios da etnia, mais conhecidos, na época, como Coroados, eram tidos 

como guerreiros e errantes, e imprimiam medo por onde passavam. No dia 17 de 

dezembro de 1858, um grupo Kaingang de 42 índios aproximou-se da Colônia. E, 

segundo o diretor Thomaz Muniz, ao encontrarem três indivíduos moradores da colônia 

militar perguntavam incessantemente pelo major comandante da colônia e pediram para 

                                                           
44

Ibidem, p.248 e 250(artigos 42º, 56ºe57º).  
45

 DEAP, Diretor Geral ao Presidente da Província Data: 12/11/1858 Nota: PB001 DGI 126.40  
46

Província do Maranhão- Regulamento das Missões do Pindaré e Alto Mearim, 11/04/1854. In: CUNHA, 

Manuela C. Legislação Indigenista..Op. Cit..p.224 



  177 

que os levassem até ele. Situação que o Muniz considerou “uma circunstância muito 

notável”.
47

 E assim que foram levados até o mesmo major:   

 

receberam-me alegres, batendo palmas alguns e mesmo lançando-me o braço 

sobre os hombros com que em demonstração de confraternidade e 

exprimindo-se ao seu modo mas fazendo-me comprehender por meio de 

mímica , pediram-me immediatamente comida, machados, foices, facas, 

roupa, em uma palavra, tudo o que viam ou lhes vinha a ideia , chegando 

mesmo a arrebatarem por modo grosseiro e selvagem, facas roupas etc.
48

 

 

Eles também visitaram o aldeamento e, de acordo com Frei Timótheo, 

amedrontavam a todos: 

[...]e acho que consternarão a todos mais pela ideia que o povo tem do que 

pelos actos que praticarão, porque embora entrassem como que vai dar o 

saque, rapinando o que podiam apanhar, com tudo entrarão pacificamente 

tocando busina e com todos os mais signais de paz, pedindo só 

ferramenta[...]me achei confuso por não ter quase o que dar, particularmente 

atrás da festa que me fizerão e de um presente que me derão ,isto é me 

decorarão com um rozario, único acho que tinhão, feito de contas do mutto, 

que o mesmo capitão me pos ao pescoço com festa e aplauso de todos[...]
49

 

 

A partir de então, diariamente apareciam grupos de 40, 80, 

outras vezes 100 índios “a toque de buzina”, exigindo objetos e 

ferramentas. A população se viu aterrorizada e a vida na colônia saiu 

dos eixos, mas como apontou o missionário “mais pela ideia que o povo 

tem do que pelos actos”. Percebe-se que foi construída uma imagem de 

terror em torno da etnia, em parte por serem inimigos dos Kaiowá, já 

aldeados. Por isso, a possibilidade de conflitos aterrorizava os 

colonos. Mas, também, e principalmente, o medo decorria do fato de 

grupos Kaingang atacarem constantemente fazendas nos arredores das 

vilas de Guarapuava, Palmas, no Ivaí e até em Castro, com violência e 

mortes. Em 1854, informava-se que “em fevereiro deste ano índios 

selvagens que andam no sertão entre o Paraná e Guarapuava atacaram a 

fazenda do alferes Domingos Floriano Machado, o matando e oito pessoas de 
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sua família e mais cinco”.
50

 No mesmo mês, outro ataque ocorreu em S. José 

dos Pinhais. Repetia-se sempre que “os Coroados são os que trazem os 

maiores problemas, pois são comuns as ‘correrias’ e assaltos por 

parte destes”. 51 

No mesmo ano em que chegaram ao Jataí, os Kaingang também foram 

à fazenda São Jerônimo, contudo com uma postura distinta: lá 

“invadiram a casa do administrador e o intimaram a lhes entregarem 

todas as ferramentas, sob pena de ser morto[...] obedecidos, novas exigências fizeram 

e por último apoderaram-se de tudo que puderam”.
52

 

O que se percebe é que as fazendas eram o foco dos ataques violentos por parte 

dos Kaingang. Por outro lado, vemos uma postura diferente quando se aproximavam do 

aldeamento e da colônia militar: agiam pacificamente. Podemos considerar que os 

aldeamentos não eram percebidos por estes grupos Kaingang como uma grande ameaça, 

como eram as fazendas, que invadiam seu território e de onde saiam bandeiras para 

caçá-los pelas matas. O engenheiro Bigg-Wither disse, sobre a fazenda Fortaleza, nas 

proximidades de São Jerônimo, que esta foi construída para “servir de forte e ponto de 

reunião geral contra índios, que naquele tempo infestavam a região [...] Antes da 

existência do forte, os índios davam muito trabalho aos fazendeiros”.
53

 Enquanto as 

fazendas tornavam-se forte que buscavam expelir os índios para o interior, os 

aldeamentos realizaram em certa medida seu papel de estabelecer a mediação entre os 

silvícolas e a sociedade envolvente, apesar de, assim como os fortes, buscarem conter a 

ação dos índios. Os Kaingang, por sua vez, colocavam em prática uma nova estratégia 

diante desta presença menos hostil. 

Neste momento, mesmo que os Kaingang estivessem causando alvoroço e 

terror, eles não realizaram ataques violentos nos aldeamentos do Tibagi. Ao chegarem 

até os núcleos, procuravam pelo “major” ou pelo missionário capuchino, chegando a 
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oferecer presentes a eles. Parece-nos que reconheciam, de certo modo, aquelas 

autoridades e as vantagens de se aproximar dos núcleos, ou seja, entendiam que no 

aldeamento poderiam ter acesso a utensílios alimento e outros itens que tinham 

interesse, além de proteção. Assim, a aproximação pacífica pode ser compreendida 

como uma política colocada em práticas por estes grupos. Através da entrega de brindes 

e alimentos aos índios que visitavam os aldeamentos, estabelecia-se uma relação 

fleumática e, mesmo que boa parte dos nativos retornassem para as matas, mantendo 

sua autonomia, eles acabavam por fazer visitas esporádicas em busca dos diretores para 

demandar itens que desejavam. Izabel Missagia de Mattos mostrou, no caso do 

Aldeamento de Itambacuri, na região do Mucuri, em Minas Gerais, como o 

fornecimento de alimento para os índios em troca de alianças criava uma relação 

amistosa, dizendo que os índios incorporavam em suas redes de sociabilidade os 

diretores dos núcleos. 
54

 Sobre o papel dos aldeamentos no século XIX no Paraná, John 

Monteiro definiu-os como  

 

Pontos de convergência entre uma política imperial- que se expressava 

através do binômio humanitário de “catequese e civilização”- e as políticas 

dos índios – que buscavam garantir espaços de autonomia e de sobrevivência 

diante do avanço colonizador – as colônias indígenas constituíam verdadeiros 

campos de mediação entre múltiplos interesses envolvidos na disputa pelas 

terras do sertão que, paulatinamente, se transformaram em território 

paranaense. 
55

 

 

Os Kaingang, em número cada vez maior, faziam visitas regulares à Colônia  

Militar do Jataí e aos aldeamentos, sem cometer nenhuma violência, mas pedindo 

objetos e alimentos. Foram adotadas providencias para contê-los caso tentassem 

depredar ou pilhar. Os meios materiais nos núcleos eram poucos e , por isso, havia o 

temor de reações violentas por parte dos índios caso as comitivas que enviavam não 

recebessem as foices, machados, facas, missangas, roupas, alimentos, etc., que iam 

solicitar nos núcleos.  

Apesar das aparições dos Kaingang na Colônia  Militar do Jataí e no 

Aldeamento de São Pedro não terem sido agressivas, os colonos se armaram e 

montaram guarda dia e noite. Até a chegada de um destacamento de soldados em maio 

de 1859, a colônia viveu sob “estado de sítio”: “não se vê mais uma só pessoa entrar de 
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fora com negocio ou sem ele, o que nos há redusido até a comer sem sal!” 
56

A 

repercussão dos ataques violentos dos Kaingang pela província afastavam viajantes, 

comerciantes e povoadores. Os colonos se viram obrigados a exercer uma severa 

vigilância e, por isso, ficavam impossibilitados de sair da sede da povoação, em ambos 

os núcleos, para defendê-la de qualquer outra agressão e tiveram de abandonar até as 

lavouras. O major Thomaz Muniz apontava as alternativas para pôr termo àquela 

situação:  

 

De duas uma: ou tratar de aldea-los, uma vez verificada a possibilidade que 

para isso haja , ou do contrario procurar expurgar delles o nosso solo, pois 

não posso comprehender e nem admittir que seja possível o deixarem elles de 

sernos danosos e prejudiciais em todo o tempo, a continuarem vagabundos e 

entregues a todos os seus instintos , sem sujeição e sem doutrina alguma, 

como vivem. 
57

  

 

Vemos aqui que, apesar do discurso de passividade do 

Regulamento das Missões de 1845, a possibilidade de um caminho 

violento nunca foi deixada de lado pelos agentes da civilização no 

trato com a população indígena. John Manuel Monteiro define o 

problema, afirmando que a ideologia de brandura marcou o “indigenismo 

de gabinete” no século XIX em oposição às práticas levadas a cabo nos 

sertões58, pois a atração e incorporação dos indígenas à civilização, 

principalmente dos grupos considerados bravos, não se faria sem 

resistências, o que justificava o uso das armas. O apoio das colônias 

militares aos aldeamentos demonstra como o cumprimento da missão de 

catequese previa a “intimidação dos índios mediante a demonstração de 

força militar”. 59  

Após quatro meses de apelos dos diretores da Colônia  Militar do Jataí e do 

Aldeamento de São Pedro, a presidência enviou uma escolta. Em maio de 1859 chegava 

na colônia militar um destacamento composto por um sargento , um cabo e 21 praças de 
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linha , sob o comando de um oficial. 
60

 Seguiram então para o acampamento dos 

Kaingang, na região de Três Rios, o missionário do aldeamento e o diretor da Colônia 

Militar acompanhados por este destacamento para iniciar negociações visando a aldeá-

los. 
61

A proposta de aldeamento a partir de 1859 acabou aceita por um grande grupo 

Kaingang 
62

 e isso foi determinante para reduzir os ataques e “correrias” deste grupo as 

fazendas e outros povoados.  

Em 1886, o presidente Joaquim d'Almeida Faria Sobrinho tratava 

do tema ‘catequese’, em seu relatório apresentado a Assembleia 

Provincial, informando que nos Aldeamentos de São Pedro e São Jerônimo 

havia 1300 índios das tribos Kaingang, Kaiowá e Guarani, além de 

outros, isolados, de outras etnias. O presidente, com visão positiva 

sobre os núcleos, indicava, sobre os nativos, que “são todos mansos e 

ordeiros, de modo que hoje pode-se viajar e habitar em completo socego 

n’aquela importante região; tanto que nenhum facto criminoso notavel 

, commetido pelos indios , registra a estatística de taes logares”.63  

Existiam, no entanto, diversos grupos Kaingang independentes, e nem sempre 

havia homogeneidade em suas práticas diante do avanço do povoamento sobre suas 

terras. Em 1860 Frei Timótheo solicitava providencias para proteger o núcleo, pois 

“mais de 100 índios Coroados seguiram para a Colônia Militar do Jataí, levando canoas 

e destruindo plantações, e que agora rondam o aldeamento do Pirapó.
64

  

Apesar de ações violentas, por parte dos índios, ter continuado a ser uma 

alternativa destes grupos, após criados os núcleos no Tibagi, foram raros os registros de 

ataques e assaltos na via de comunicação para o Mato Grosso. Em relatório de 

reconhecimento da estrada da Vila de Antonina ao Jataí, realizada em 1858, o Primeiro-
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Tenente de engenheiros Epifanio Pitanga afirmou que “o boato sobre a existência de 

feras e índios ferozes, também não foi por mim verificado na estrada do sertão, mas 

creio que tendo sido elle real no começo da frequência da dita estrada, hoje se não é 

fabuloso, é completamente infundado”.
65

 É possível perceber que a Colônia Militar do 

Jataí e os aldeamentos, ao atraírem a população Kaiowá e manterem a população 

armada, intimidaram, por algum tempo, os Kaingang, evitando que as comissões que 

utilizavam o caminho fossem surpreendidas por ataques. E quando os Kaingang 

decidem se aproximar, percebem as vantagens de se constituírem enquanto aldeados e 

não como inimigos.  

Após a aproximação dos Kaingang, foi fundado o terceiro aldeamento no Tibagi: 

São Jerônimo, que também ficou submetido ao Regulamento de 1857, pois se 

encontrava nas margens daquele rio. Foi fundado ao sul do Aldeamento de São Pedro de 

Alcântara, na propriedade do Barão de Antonina, em 1859, após índios Kaingang 

ocuparem a sede desta fazenda e as proximidades do Jataí e decidirem finalmente se 

aldearem. Como os Kaingang eram inimigos tradicionais dos Kaiowá, já estabelecidos 

em São Pedro, Frei Timótheo e o diretor da colônia militar propuseram que aqueles 

Kaingang ficassem na fazenda, na qual existiam muitas plantações de milho. 
66

 

Antonina então cedeu suas terras – que antes pertenciam aos próprios Kaingang - para a 

criação do aldeamento. 

 Seu primeiro diretor (1859 a 1867) foi o braço direito de Antonina, o sertanista 

Joaquim Francisco Lopes, seguido pelo capuchino Frei Luiz de Cemitile, que 

permaneceu no cargo até 1881. A estrutura foi muito menor que a de São Pedro: possuía 

cinco edificações, equipamentos, casas de farinha, monjolo, olaria, engenho de cana-de-

açúcar e 12 trabalhadores assalariados (diretor, feitor, ferreiro, carpinteiro e uma 

professora), além de uma população de nacionais que variava entre 300 a 500 pessoas. 

Na década de 1880, chegou a contar com 400 Kaingang, estabelecidos nas margens do 

rio Tibagi, a certa distância da sede.  

A estrutura do núcleo, como dos demais, era marcada pela precariedade. As 

reclamações dos diretores se repetiam sobre os atrasos e falta de verbas para atender às 
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urgências dos índios e dos empregados. Em 1863, Joaquim Francisco Lopes 

encaminhou carta ao diretor do Aldeamento de São Pedro e lamentava: 

 

Eu de minha parte estou bem desapontado não só pelas intrigas contra VM 

como pela falta de pagamento, vão para mais de 9 meses que não se recebe , 

estou em falto com os empregados – a mesma falta há com os fornecedores 

de sal e toucinho, gêneros indispensáveis para o fornecimento deste 

aldeamento .Os índios aqui aldeados estão nus [...] preferia ser engajado na 

colonia militar do Jatahy a 20$000 mensaes , trabalhando em meu quintal 

cuidando em minha casa, não estaria deteriorada como está. Os meos 

vencimentos aqui se consomem com os passageiros empregado alguma 

quantia tem-me caído em exercício findo, em uma palavra, estou aqui só pelo 

feijão, esse mesmo alguma vez sem graça.
67

 

 

Lopes, além de dirigir o núcleo, ficou responsável, em muitos momentos, pela 

manutenção e abertura das vias de comunicação para Pirapó, São Pedro e a Colônia 

Militar - algumas vezes teve o apoio de seu companheiro de expedições John Elliott.
68

 

Mesmo após se retirar do cargo de diretor, o sertanista permaneceu em seu pequeno 

sítio em São Jerônimo, onde faleceu na década de 1880.  

A produção do aldeamento foi direcionada quase que exclusivamente para a 

subsistência até a década de 1870. Plantava-se milho, feijão, fumo e arroz. No final da 

referida década os Kaingang já produziam derivados da cana-de-açúcar e 

comercializavam a aguardente. Frei Cemitile, não só ocupou o cargo de diretor do 

aldeamento de São Jerônimo, como aprendeu a falar a língua dos Kaingang e 

permaneceu ali por 14 anos. São Jerônimo, embora menor, foi o que acabou absorvendo 

a população dos outros aldeamentos posteriormente. Em 1895, com o falecimento de 

Frei Timótheo, os índios Kaingang e os Kaiowá foram transferidos para lá e o núcleo 

permaneceu até 1920, ano de criação do município de São Jerônimo da Serra, onde 

atualmente existe uma reserva indígena que abriga mais de 500 Kaingang. 
69

 

 

Mapa 4 - Localização dos aldeamentos e da Colônia Militar do Jataí 
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Fonte: Mapa base extraído do sítio http://asnovidades.com.br/, acesso 26/06/2015. Alterações realizadas 

pelo autor.  

 

 

Dos oito aldeamentos previstos no Regulamento de 1857, que ficariam sob os 

cuidados do Barão de Antonina, apenas três foram de fato fundados. Não encontramos 

informações sobre os motivos que impediram a concretização do plano original. Mas 

uma perspectiva possível é a falta de verbas para a fundação de novos núcleos, visto que 

as falas ministeriais e provinciais constantemente reclamavam os avultados gastos com 

aldeamentos indígenas, e, por outro lado, os diretores dos núcleos reclamavam da 

miséria em que se achavam. Outra hipótese para o abandono do plano é o arrefecimento 

do projeto de abertura da estrada para o Mato Grosso, com a utilização de uma nova via 

de comunicação fluvial através do rio Ivaí, reforçada pelo afastamento de João da Silva 

Machado (Barão de Antonina) poucos anos depois de fundados a colônia militar e os 

três aldeamentos. A partir de 1859 não vemos mais menções ao nome de Antonina na 

organização dos núcleos. É provável que ele tenha passado integralmente para o 

governo a responsabilidade pela condução do plano, em razão de já estar com 77 anos. 

Como era o Barão o principal promotor e interessado em ampliar a catequese até o sul 

da província do Mato Grosso, suas ideias não tiveram continuidade.  

Apesar do afastamento de Silva Machado e da redução do interesse pela via de 

comunicação através do Tibagi, a extinção dos aldeamentos bem como da colônia 

http://asnovidades.com.br/mapa-do-parana-para-colorir/
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militar não foi cogitada nas falas presidenciais. Nesses empreendimentos não estavam 

embutidos apenas interesses particulares. O avanço sobre as terras habitadas pelos 

índios era considerado normal e inevitável e necessitava daqueles pontos avançados de 

controle sobre os índios e de povoamento do sertão do Tibagi. Assentar núcleos de 

povoamento naqueles sertões e fixar os índios em um espaço delimitado era 

fundamental para proteção da via de comunicação fluvial pelo Tibagi. A articulação 

entre os aldeamentos e a colônia militar visava a tornar esses territórios seguros e, por 

conseguinte, possibilitar uma frente de expansão agrária. Ao mesmo tempo, atendiam 

aos interesses da política imperial ao auxiliar as comissões militares que seguiam para 

as regiões de fronteira no Mato Grosso. A presença da Colônia Militar do Jataí e dos 

aldeamentos facilitou a entrada de colonos naquela região e o objetivo do governo 

provincial era que ela continuasse. 

 

Figura 3 - Aldeamento de São Pedro de Alcântara 

Reprodução do desenho de John Henrique Elliott (1859). Mostra o aldeamento visto da Colônia Militar 

do Jataí. No alto o centro urbano. Em primeiro plano veem-se canoas e índios pescadores. A seguir o rio 

Tibagi, a esquerda além do rio o engenho de cana-de-açúcar, a olaria, e a estrebaria dos animais. No 

declive as plantações de café. (Original na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro). 

Diante da expansão colonial, os povos indígenas desenvolveram diferentes 

estratégias para preservarem seus espaço e cultura, dentre as quais destacamos: a 

resistência armada aberta, a aliança política, a cooperação econômica e a evasão ao 

contato direto. Em todas elas se emanaram importantes processos etnogênicos, ou 

emergência histórica de um povo culturalmente distinto
70

, ou seja, por mais que estas 

estratégias visassem a garantia de sua existência, significou a redefinição de suas 
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identidades étnicas, através do contato e da incorporação de elementos da sociedade 

civilizada, que trataremos a seguir. 

 

4.3. Conflitos e apropriações dos índios aldeados no Tibagi. 
 

Nos aldeamentos do Tibagi estabeleceram-se interações sociais que envolviam 

tanto os grupos étnicos do núcleo (Kaiowá, Kaingang, Guarani-Ñandeva, colonos 

nacionais e africanos livres) como pessoas de fora (índios do sertão, negociantes, 

viajantes, etc.). Isso resultava em tensões e trocas próprias da dinâmica fronteiriça. As 

fronteiras entendidas como limite ou zona de aproximação não deixava de ser lugar de 

alteridade, confronto e conflito, pois a fronteira é lugar privilegiado do encontro entre 

diferentes.
71

 

Apesar de identificar-se uma política de aproximação dos índios Kaingang sobre 

os aldeamentos, alguns conflitos marcaram a história dos núcleos do Tibagi. O de 5 de 

fevereiro de 1862, relembrado anteriormente, teria acelerado a extinção do aldeamento 

do Pirapó. O confronto foi entre os Kaiowá aldeados e moradores do núcleo contra 

índios Kaingang arranchados nas proximidades, que tiveram seu cacique morto. O 

irmão do líder assassinado, então, comandou saques e combates que resultaram em 

vários mortos e feridos e na destruição do núcleo.
72

 No dia seguinte, segundo John 

Henrique Elliott “achou-se sangue empossado em vários lugares” e advertia que  

 

Esta conduta indígena cruel e covarde fazendo fogo sobre os índios sem a 

menor agressão da parte delles, merece por parte do governo um inquérito 

minuncioso [...]. Estes homens por sua cobardia e imprudência desfizerão em 

uma hora o que tinha custado annos para levantar[...]
73

 

 

Naquela época havia 225 índios Kaiowá e Guaranis aldeados no Pirapó. Mas 

após o ocorrido, muitos s se evadiram do núcleo e boa parte se dirigiu para São Pedro. 

Após o ocorrido, o diretor da colônia militar encaminhou para aquele núcleo dois praças 
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de linha que estavam destacados no Jataí, Honorio Gomes Pereira e Amalio Gonçalves 

dos Santos, que saíram com um pequeno grupo para “verificar a existência e outras  

particularidades dos campos e lugares onde se acham alojados os coroados”.
74

  O diretor 

da Colônia Militar do Jataí  preocupava-se em conhecer os ranchos em que se 

encontravam os Kaingang, para mantê-los sob vigilância e informava que “os índios 

coroados de Março para cá, depois do facto ocorrido no Pirapó em 5 de Fevereiro, tem 

continuado a aparecer nesta colonia, sem praticarem excessos, há dias que uns 60  mais 

ou menos acham-se  na margem do Tibagi  oposta a esta colonia”.
75

 Neste mesmo ano o 

Pirapó sofreu com uma epidemia de malária, que reduziu ainda mais a população, sendo 

abandonado no mês de agosto de 1862.   

A convivência entre diversas etnias com culturas e valores distintos não 

deixaria de apresentar outros pequenos conflitos e tensões. Em 1867, Frei Luis de 

Cimitile informava que encaminhava escoltado um índio, acusado de duas mortes (de 

um negro do Capitão Borba e de um índio por nome João Bento). O suspeito tinha sido 

detido “querendo ainda mattar mais pessoas na aldeia o remetto a VS para entregar a 

justiça e fazer delle o que bem entender”.
76

 No ano de 1877 um índio Kaiowá 

voluntariamente se entregou a prisão por ter, “em um ato de bebedeira, matado um 

colega”.
77

  

Conflitos entre facções rivais dentro de uma mesma etnia também ocorreram. 

No dia 16 de setembro de 1876, o grupo Kaingang capitaneado pelo cacique Pedro 

pretendia exterminar mais de cem famílias da mesma tribo, resultando em vários feridos 

e na expulsão, pela administração do aldeamento, de parte dos grupos Kaingang. 
78

 

Kaingang Em 1889 ocorreu outra disputa entre grupos Kaingang alocados em São 

Pedro de Alcântara, e o cacique Fusil, líder de uma das facções, acabou expulso do 

povoamento. 
79

 

Contudo, Amoroso destaca que os grupos Kaiowá e Kaingang aldeados 

“tenderam a encontrar soluções para o convívio em São Pedro de Alcântara, o que se 
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deu pela definição de fronteiras internas no espaço do aldeamento”.
80

 Os grupos 

aldeados, não se estabeleciam na sede do núcleo, se mantendo em suas aldeias nas 

proximidades, onde plantavam, realizavam rituais e cerimônias e estabeleciam um 

espaço de autonomia. Todavia, estavam inseridos nas diversas atividades do núcleo e 

absorviam aspectos da sociedade civilizada que consideravam benéficos e úteis, como 

as tecnologias e o comércio. No aldeamento, eles passavam a ter acesso a produtos que 

a natureza não oferecia: sal, ferramentas e tecidos, itens constantemente solicitados para 

brindar e atrair os índios do sertão. 

Para os núcleos do Tibagi foi angariada uma população indígena 

considerável, que cresceu nas décadas de 1860 e 1870. Em 1862, o diretor 

da colônia militar, capitão Vicente Borba, acompanhado de dez indivíduos e do 

intérprete dos índios Kaingang, Frutuoso Dutra, foi ao arranchamento de um grupo 

Kaingang que se achava estacionado entre o rio Tibagi e o Ivaí para persuadi-los de se 

estabelecerem nos aldeamentos do rio Tibagi.
81

 A ideia era concentrá-los em poucos 

núcleos,  facilitando o controle sobre esta população. As constantes tentativas de atrair 

os índios nômades eram muitas vezes frustradas, contudo alguns políticos 

demonstravam estarem satisfeitos com o papel dos aldeamentos, como lembrava o 

presidente Gomes Nogueira em 1862: 

 

As tendências nômades de algumas tribos modificam-se progressivamente e, 

assignalando este facto, indigito com prazer, como causa primordial, a 

influencia manifesta que sobre ellas tem produzido os nossos aldeamentos. 

Não tive felizmente de lamentar distúrbios e estragos consideráveis, como em 

outros anos hão os indígenas feito nas roças e fazendas[...] .
82  

 

Eram vários os grupos Kaingang autônomos - com seus próprios chefes – 

distribuídos pelo território da província, e após o aldeamento de uma primeira tribo 

Kaingang, em 1859, a direção dos núcleos se empenhou em reconhecer seus 

arranchamentos e estabelecer contato, chamando-os para as proximidades do Tibagi. 

Dessa forma, estariam sob alcance da colônia militar e afastados das povoações, onde 

realizavam suas frequentes visitas para obter itens que desejavam.  Em 1863, Frei 
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Timótheo informava a chegada ao entorno do Tibagi de novos grupos de 

índios Kaiowá, vindos da província de São Paulo, e também de índios Kaingang, dos 

fundos de Guarapuava que “em grande numero vem chegando e já estão todos do Ivahy 

para cá”.
83

 

Em 1865, a população aldeada era de 600 índios em São Pedro de Alcântara, e a 

produção agrícola começava a se desenvolver: plantava-se além de milho, feijão, café, a 

cana-de-açúcar e fumo, produtos apreciados pelos índios. O de São Jerônimo, por sua 

vez, que tinha sido fundado em junho de 1859, contava com 284 índios, enquanto no 

Paranapanema eram apenas 21 indígenas, 25 empregados e 23 africanos livres. 
84

 Em 

1870, o presidente dizia, sobre São Pedro que, “a produção é bastante satisfatória, 

produzindo milho, feijão, arroz, farinha, açúcar, café e aguardente”. 
85

 De acordo com 

Amoroso, no que diz respeito à produção, o núcleo teria passado por três fases: na 

primeira, de 1855 a 1863, a meta foi o abastecimento interno e o de outros aldeamentos; 

a partir de 1863, houve o ingresso na economia de mercado, com a produção de 

excedentes; e a terceira fase, que se desenvolve a partir de 1870, refere-se a um 

momento em que a produção atingiu mercados mais distantes, como a Província de São 

Paulo. 
86

 

O crescimento da população do aldeamento e sua produção era o que definia seu 

progresso, se comparado a outros núcleos. Em 1876, a população de São Pedro 

registrava 1.363 índios (sendo 902 Kaingang, 461 Kaiowá) e 124 nacionais e 

estrangeiros, num total de 1.487 pessoas. No mesmo ano, a população da Colônia 

Militar do Jataí era de 296 habitantes. Vemos que grande parte da população 

contabilizada no Tibagi era de índios aldeados, e esta presença pacificada era de 

fundamental importância para o estabelecimento da via de comunicação fluvial e para a 

atração de mais colonos. A sua produção também era relevante e por vezes chegou a 

auxiliar as comissões para o Mato Grosso com víveres, assim como à própria colônia 

militar. 
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Tabela 14 - População indígena dos aldeamentos de São Pedro, São Jerônimo e 

Paranapanema (1865-1880) 

Aldeamento/Anos 1865 1869 1870 1874 1876 1880 

São Pedro  600 810 838 877 1.363 586 

São Jerônimo  284 - 46 - 194 - 

Paranapanema 21 104 64 - 211 - 

Fonte: Relatório dos presidentes de província do Paraná 1865 a 1880 Obs. Nos anos de 1874 e 1880 não 

há informações sobre os aldeamentos de São Jerônimo e Paranapanema.  

 

Em São Jerônimo, dirigido por Frei Luiz de Cimitile, em 1876 além dos 194 

índios aldeados, o diretor informava que “(especialmente no inverno) há muitos outros 

que sempre estão vindo ao aldeamento, chegando as vezes o seu numero a 300 pessoas. 

Existem mais de 200 moradores, em 27 fogos do aldeamento e continuam a chegar 

famílias que procuram estabelecer-se ali”. 
87

 No Paranapanema, também em 1876, 

existiam 194 índios aldeados (naquele ano aldearam-se 54, nasceram 19, mas mudaram 

para o Jataí 54, e faleceram apenas dois).  

A partir de 1873, foi criado o município de Tibagi, que passou a abranger 

desde a divisa com Castro até a foz do rio Paranapanema, englobando os núcleos do 

Tibagi. Esta medida foi estimulada pelo crescimento populacional da região, que até 

então fazia parte do município de Castro. Em 1876, somente os índios aldeados nos três 

núcleos contabilizavam 1.768 almas, os nacionais e africanos mais 780 pessoas, 

incluindo a população da colônia militar. Essa população pode parecer insignificante se 

comparada à da província, que era de 126.722 habitantes, segundo o censo de 1872. 

Mas devemos considerar que para o governo provincial era um povoamento importante, 

tendo em vista que esta região era isolada, com apenas uma via de comunicação para a 

cidade de Tibagi e Castro e outra fluvial para São Paulo e Mato Grosso, e que toda essa 

área estava circunscrita por matas fechadas. A frente de expansão realizava o primeiro 

passo para desbravar aquelas terras até então pouco conhecidas, e prepará-las para a 

exploração agrícola desejada. E nesse momento os índios eram a maior parte dos 

povoadores. O adensamento populacional no Tibagi foi determinante para que, em 

1865, os engenheiros Keller indicassem a via de comunicação pelo Tibagi e 
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Paranapanema como mais indicada para a província do Mato Grosso, se comparada a do 

rio Ivaí, que possuía uma população de apenas 300 almas na colônia Tereza.  

 

Mapa 5 - Município do Tibagi 

 

Fonte: Mapa do Município do Tibagi 1918. Mapoteca da Seção Paranaense da Biblioteca Pública do 

Paraná. Apesar deste mapa ser posterior o período analisando apresenta claramente a dimensão daquele 

território ainda pouco povoado e ainda classificado como terras desconhecidas, onde se localizavam os 

aldeamentos do Tibagi.  

 

O discurso de que os braços ociosos deveriam ser atraídos para a agricultura 

dominava as falas políticas especialmente após 1850, com a proibição do tráfico e 

convergência para consolidação das fronteiras, tendo em vista que “serão os indígenas 

os únicos colonos, que poderão com vantagem povoar algumas paragens, que aliás 

fertilíssimas dos nossos sertões”.
88

  

Facilitar o reconhecimento dos sertões e a sua ocupação seria o “lugar do 

índio” naquele contexto. Em uma região isolada as vias de comunicação naturais eram 

os rios, e entre as principais tarefas dos aldeamentos estava a de prestar auxílios ao 
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trânsito fluvial, oferecendo pouso aos viajantes, fornecendo víveres, remeiros, 

interpretes e canoas. Vendo tais finalidades suplantarem a preocupação com a 

catequese, Frei Timotheo de Castelnovo protestou, escrevendo ao presidente da 

província do Paraná em 15 de janeiro de 1886: 

[...] estas colônias não foram criadas para catequese. A catequese foi um 

acessório às mesmas; mas sim (foram criadas) para servirem de apoio à 

estrada de Mato Grosso; e para os grandes transportes para aquela província 

de militares, e trens bélicos, antes da Guerra do Paraguai. 
89

 

 

A conclusão do missionário revela a finalidade pragmática que deveriam ter os 

aldeamentos no norte do Paraná, sendo a catequese apenas um acessório, e a isso atribui 

os poucos resultados obtidos na tarefa de catequizar aqueles silvícolas, no sentido de 

convertê-los ao catolicismo. O que percebemos, contudo, é que a conversão não se 

realizava, pois os aldeados selecionavam o que seria incorporado a suas culturas. A 

atitude de Frei Timotheo, diretor de São Pedro de Alcântara, diante desta resistência 

diária dos grupos à conversão ao catolicismo, foi se conformar com a função secular de 

apoio avançado a viajantes e colonos e de manutenção da ordem pública que o 

aldeamento adquiriu. O missionário percebe que se os hábitos indígenas tradicionais 

não fossem relevados, como a manutenção da poligamia, dos rituais tradicionais, 

abrindo mão de uma catequese no seu sentido religioso, não se alcançaria nada, pois os 

grupos se evadiriam como ocorreu diversas vezes. Esse foi o meio encontrado para ao 

menos manter a população indígena próxima do controle do Estado e de certa forma 

“produtiva”, resultados que faziam São Pedro de Alcântara ser considerado um dos mais 

satisfatórios aldeamentos para o governo provincial.  

Frei Timótheo, apesar de lamentar o pouco desenvolvimento da catequese em 

seu sentido religioso, também acaba demonstrando em sua fala como estes núcleos 

apresentaram parcialmente os resultados desejados pelo governo ao pacificar os 

indígenas e até certo ponto inseri-los na lógica da sociedade civilizada. Ele apontava 

que 

Quando vivíamos em estado violento esperávamos que pelas providencias 

que tomaria o governo , teria cessado aquelle viver cheio de amarguras, e 

teriam as cousas sido encaminhadas por modo que nos garantisse as vidas,o 

socego e as propriedades. Mudaram-se os tempos, os indios deixaram de 
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mostrarem-se ferozes, fraternisaram-se comnosco, foram aprendendo nossos 

trabalhos, avisinhando-se a nossos costumes.
90

 

 

A religião, por meio da catequese do gentio, sempre serviu como discurso 

legitimador da expansão e da conquista. Todavia, na prática as missões tinham sido 

instrumentalizadas para garantir a exploração da terra e o controle sobre a população 

indígena. Estas prerrogativas, como apontava Frei Timótheo, pareciam estar sendo 

atendidas. O sertão passava a ser área civilizada. 

 A população indígena do aldeamento de São Pedro quase duplicou no período 

entre 1874 e 1876, passando de 877 para 1.363 índios aldeados. Nossa hipótese é que 

além de ocorrer uma movimentação constante da população indígena entre os três 

aldeamentos do Tibagi, o aldeamento de São Pedro exercia maior atração sobre os 

índios do sertão, pois era um polo organizador do sistema no Tibagi, melhor 

estruturado, apesar das constantes reclamações a respeito da falta de verbas. Nesse 

núcleo poderiam ao mesmo tempo manter relativa autonomia e mobilidade em suas 

aldeias, e ter acesso aos bens e suprimentos como sal e ferramentas. Esses eram recursos 

de primeira necessidade constantemente reclamamos por Frei Timótheo. O fato de 

possuir o mesmo diretor por 40 anos, que era bem visto pelos presidentes, certamente 

influenciou para a estabilidade do – e o maior investimento no – núcleo.  

Em 1874, São Pedro contava com uma população de 403 Kaiowá, 474 

Kaingang, 76 nacionais e 32 africanos livres, no total de 938. Com a elevação da 

população do núcleo a exploração agrícola aumentou significativamente. A venda da 

produção do período chegou em 5:250$000. Vemos aqui como os grupos indígenas 

aderiram às atividades produtivas, à produção de açúcar e aguardente e que a sua 

comercialização era o que mais ocupava os Kaingang e Kaiowá. Em 1876, o 

Presidente Adolpho Lamenha Lins apontava a respeito dos aldeamentos 

que persistiam (São Pedro, Paranapanema e São Jerônimo): 

 

Estes além do serviço que prestam a catechese, são excellentes núcleos de 

colonização nacional, que devem merecer todos os cuidados do governo 

como um dos mais poderosos elementos de progresso e desenvolvimento de 

nossa lavoura.[...] São Pedro de Alcântara: é o mais importante da província e 

está sob a direção de Frei Timotheo, esforçado capuchino que a mais de vinte 
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anos se tem dedicado a santa e patriótica missão de catechisar os selvagens, 

chamando-os á religião e a sociedade[...].
91

 

 

Marta Amoroso destacou a importância de considerar o engajamento dos grupos 

indígenas nas formas produtivas do aldeamento, bem como as evasões e estratégias de 

ação política, visando apreender “os processos de ressignificação de instituições 

ocidentais pelos índios” 
92

 Maria Regina Celestino de Almeida abordou a situação do 

indígena aldeado apontando que nos debates atuais (nos campos da antropologia e da 

história) sobre os conceitos de etnicidade e cultura deixa-se de observar o contato 

indígena sob a ótica da aculturação, valorizando as noções de ressignificação e 

apropriação. 
93

 Neste sentido, compreende-se que ocorre, por parte dos índios aldeados 

no Tibagi, a ressignificação das atividades comercias e produtivas, que passam a fazer 

parte do cotidiano deles como maneira de conquistar autonomia frente ao núcleo e 

fortalecer suas lideranças. Em atendimento a circular do Ministério da Agricultura de 

1869, o diretor da Colônia Militar do Jataí apresentava a situação dos índios aldeados no 

Tibagi e concluía que  

cabe-me informar  que não lhe descubro  desenvolvimento algum moral nem 

tão pouco intelectual, direi porem que os indios  cayoaes são laboriosos  

dedicão-se a lavoura , porem por sua índole  de tudo desconfião. Os coroados   

em grande parte  também são trabalhadores plantão canna, milho e feijão 

crião porcos  e galinhas, as mulheres fasem um tessido  de  embira  (chamado 

cura) com muita perfeição, porém  redusem tudo a dinheiro  e de pouco ou 

nada se interessão só com o fim de verem este resultado, são muito 

exigentes  e supõem  que só tem  valor  aquillo  que lhes pertencem, dedicão-

se a pesca e cassa sendo  esta a maior  praser de sua vida, por isso sempre   

arribão  dos aldeamentos  para as ir procurar  onde quer que exista.[grifo 

nosso] 
94

 

Frei Timotheo foi um entusiasta da empresa comercial no Tibagi e, em 1889, 

apontava que  

É tanta a convicção que tenho que a prosperidade destas colônias depende do 

seu comercio e da exportação dos gêneros excedentes e que para este fim 

serão necessárias estradas transitáveis a custo de qualquer sacrifício, que em 

todos os tempos enviei todos os meus recursos tanto que de setembro de 1887 

a set de 1889 despendi com estradas com indios e mais dos campos novos 

província de S Paulo aos campos gerais a quantia de mais de 1:439$000[...]
95
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Por outro lado manteve-se bastante reticente sobre outros aspectos 

da vida no aldeamento96. Incomodava a ele, sobretudo, as aldeias dos 

índios estarem afastadas da sede do aldeamento. Além disso, a tarefa 

da catequese foi limitada devido à falta de domínio das línguas 

indígenas pelo missionário. No ano de 1874, entre toda a população do 

aldeamento, deram-se 54 batizados e apenas quatro casamentos, aspecto que os índios 

mais rejeitavam, pois não abriam mão da poligamia. A manutenção de boa parte das 

suas estruturas de solidariedade desmantelava em certa medida o projeto de colonização 

assimilador, que previa a criação de trabalhadores agrícolas individualizados.  

Durante os 40 anos em que funcionou o aldeamento, São Pedro de Alcântara 

recebeu diversos grupos das etnias Kaiowá, Kaingang, e Guarani-Ñandeva. Apesar de 

todos estarem inseridos na parcela da população dominada, as práticas deles diante 

desta estrutura não foram homogêneas. Por esse motivo, torna-se importante diferenciar 

as ações, que se distinguiam em diversos aspectos, conforme a etnia. As discrepâncias 

eram maiores entre Kaiowá e Kaingang em razão de serem inimigos históricos. Nesse 

sentido, ficam evidentes as diferenças na apropriação
97

 que cada grupo étnico tinha do 

aldeamento.  

Entre os Kaingang, considerados mais hostis, houve grande resistência ao 

aldeamento, e por diversas vezes, desde o período colonial, eles travaram guerras contra 

os brancos para evitar a ocupação de seus territórios na futura vila de Guarapuava. 
98

 

Durante os anos de 1858 e 1859, índios dessa etnia fizeram diversas visitas à Colônia 

Militar do Jataí e ao aldeamento de São Pedro, em alguns momentos de maneira 

ostensiva, exigindo ferramentas e alimentos, mas em outros de forma mais amigáveis, 

oferecendo presentes ao missionário. Finalmente, aldearam-se nas terras que eram da 

fazenda do Barão de Antonina, e também ao sul de São Pedro. Para Lucio Tadeu Mota, 
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ao ver os Kaiowá, seus inimigos ancestrais se beneficiando dos investimentos do 

Império, enquanto eram expulsos dos seus territórios, os Kaingang decidiram que 

também deveriam se beneficiar de alguma forma
99

, por isso aceitaram o aldeamento. 

Eles demonstraram forte adequação aos bens e serviços dos civilizados. Entretanto, tal 

interesse dava-se num contexto de reafirmação de valores tradicionais: as lideranças 

adotavam equipamentos, tecnologias e chegaram a disputar cargos junto aos órgãos de 

tutela, visando ampliar sua força no interior do grupo. Esse processo pode ser 

acompanhado nas duas últimas décadas no aldeamento de São Pedro de Alcântara, 

quando lideranças Kaingang passaram a reivindicar equipamentos e ocuparam posições 

definidas no quadro de funcionários do mesmo. 
100

  

Em um diálogo registrado por Afonso de Taunay, o líder Kaingang Manoel 

Arepquembe reagiu às pregações do capuchinho do aldeamento de São Jerônimo, Frei 

Luis de Cimitille, afirmando que  

 

Se estava morando conosco, continuou, não era por encontrar a felicidade, 

pois mais feliz se achava nas matas virgens, onde a caça, o peixe e a fruta 

eram mais abundantes, e nunca lhe faltava mantimentos suficientes para o 

próprio sustento e o da numerosa família. O verdadeiro motivo que 

justificava sua permanência entre nós era porque não podia passar mais sem 

as nossas ferramentas; que já era tarde para aceitar uma nova religião, sendo 

já velho, tanto que nunca pudera aprender a fazer o sinal da cruz. Enfim 

despediu-se com uma risada e deu-me as costas, dizendo-me sarcástico 

adeus.
101

 

 

Os Kaiowá tiveram uma aproximação com o Barão de Antonina desde 1840, 

quando ele realizou suas expedições pelos rios do norte do Paraná, e já eram 

empregados por ele como remadores e tradutores. Considerados como integrantes de 

uma etnia mais pacífica e sedentária, e por isso mais propensos ao aldeamento, eles 

foram atraídos desde 1854 para a Colônia Militar do Jataí e, depois, para São Pedro. Os 

Kaiowá também se utilizaram das tecnologias dos brancos, como alambique e engenhos 

de açúcar, mas preferiam se empregar na manutenção de estradas e como diaristas nas 

plantações particulares. Se comparados aos Kaingang, produziam muito menos: em 

1871 enquanto os “coroados” produziram 300 alqueires de milho, 60 de feijão, 60 

arrobas de açúcar e 90 barris de aguardente, os Kaiowá conseguiram apenas 50 
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alqueires de feijão e 40 de arroz.
102

 Para Mota, a produção dos Kaingang era seletiva e 

indica que estes percebiam o aldeamento como espaço onde poderiam produzir além de 

alimentos, que eram parte da sua dieta, grandes quantidades de aguardente para 

consumo e comércio. 
103

 

Os Guarani-Ñandeva, por sua vez, tiveram comportamento distinto, se mantendo 

afastados. Por isso eram considerados agregados, pois tinham moradia fixa no rio das 

Cinzas, frequentando o aldeamento esporadicamente na época das colheitas. Negavam-

se ao trabalho. Foi só a partir de 1880 que se estabeleceram próximo ao rio Tibagi e 

passaram a produzir excedentes. Aqui, podemos observar como a aproximação e as 

maneiras de utilizar os suportes que lhes eram impostos, poderiam ser ilimitadas e 

percebemos as diferenças entre as etnias. Assim, revelam-se as práticas que fundavam 

micro-liberdades neste espaço. Certeau ao discutir o sucesso da colonização espanhola e 

a cristianização forçada a que eram submetidos os indígenas da América do Sul, indica 

que estes 

“Faziam das ações rituais, representações ou leis que lhes eram impostas 

outra coisa que não aquela que o conquistador julgava obter por elas. Os 

indígenas a subvertiam, não rejeitando-as diretamente ou modificando-as, 

mas pela sua maneira de usá-las para fins e em função de referencias 

estranhas ao sistema do qual não podiam fugir.”
104

 

 

Assim, o autor mostra que ao invés de submeter-se totalmente as imposições do 

conquistador, estes grupos “metaforizavam” a ordem dominante, fazendo funcionar as 

suas leis e suas representações num outro registro. Assim “a força de sua diferença se 

mantinha nos procedimentos de consumo”. Por isso é necessário analisar a manipulação 

das representações pelos praticantes que não a fabricaram
105

.  

 Alguns aspectos em comum entre os grupos foram verificados, como o fato das 

três etnias estabeleceram suas aldeias a certa distância da sede do aldeamento e de 

outras tribos. Dessa forma, demonstravam como valorizavam tanto sua territorialidade e 

autonomia, quanto a organização social em torno de um cacique. Nesses espaços 

realizavam seus rituais religiosos e mantinham suas roças tradicionais com o trabalho 

coletivo. 
106

 Entendemos estas práticas como um “movimento dentro do campo de visão 
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do inimigo”. 
107

 Havia, assim, a possibilidade de escolherem a localização das suas 

aldeias, sua organização em torno de uma liderança e em qual atividade se engajariam. 

A intenção da catequese, sob direção dos capuchinhos, no entanto, era incentivar o 

convívio entre índios e os colonos brancos para que houvesse o aprendizado pela 

imitação, incorporando os grupos aldeados à sociedade através da sua inserção espacial 

e da inclusão no sistema produtivo. Todavia, os grupos resistiram a ficar sob a 

vigilância do diretor, e se estabeleceram nos arredores, o que acabou sendo consentido 

para evitar que os grupos se evadissem completamente para as matas. Em 1867, o 

presidente Cezar Burlamaque avaliava que “apenas um pequeno número de índios 

conservaram-se aldeados- dos quaes ainda a maior parte de tempos em tempos, procura 

as tribus, o que prova não se acharem ainda possuídos de uma resolução firme, que os 

faça persistir nos aldeamentos”.
108

 Dessa forma, os grupos aldeados buscaram recriar 

seu espaço de liberdade, deslocando as fronteiras de dominação.  

Como vimos no diálogo entre o missionário e o líder Kaingang, acima 

reproduzido, os grupos aldeados se habituaram às ferramentas e tecnologias civilizadas, 

o que foi pensado pelo governo como uma estratégia de atração. As remessas enviadas 

pelo governo eram limitadas, com o objetivo de que os grupos trabalhassem para obtê-

los. Contudo, não foram poucas as vezes que principalmente os Kaingang – mas 

também os Guarani e Kaiowá – dirigiam-se às autoridades solicitando equipamentos e 

brindes. Esse era o motivo principal das viagens dos Kaingang a Curitiba, São Paulo e 

outros municípios, registradas durante a segunda metade do século XIX nos relatórios 

dos presidentes de província e nas correspondências das autoridades. Para o presidente 

Gomes Nogueira, até mesmo estas excursões aos povoados e fazendas para pedir 

brindes e objetos traziam vantagens “pelo contato do selvagem com o homem 

civilizado”, pois que “assim vê-se que indígenas que da primeira vez apresentavam-se 

nus nas povoações, pela segunda já se mostram cobertos[...]Alguns já servem de 

intermediários para correspondência dos aldeamentos com os povoados”.
109

  

O trabalho de Frei Timótheo foi sempre elogiado pela presidência da província, 

que percebia em São Pedro resultados que não se repetiam em outros núcleos cujos 
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diretores eram seculares, e nem mesmo em São Jerônimo, onde o diretor era o Frei Luís 

de Cimitille. São Pedro de Alcântara era considerado o aldeamento mais importante da 

Província do Paraná e no contexto da catequese indígena do Império foi um dos 

aldeamentos mais duradouros, sendo dirigido pelo mesmo missionário por 40 anos (até 

o seu falecimento em 1895).  

Diante das críticas à falta de progresso, à dispersão dos índios e ao abandono 

por parte dos diretores da maior parte dos aldeamentos no Império, percebe-se que São 

Pedro era um dos poucos em que o governo percebia resultados positivos, mesmo sem 

que ocorresse a conversão completa dos índios à religião. E foram repetidas as falas de 

que “de todos os aldeamentos indígenas o único que vae-se aproximando da realidade 

de uma povoação civilizada é o de São Pedro de Alcântara. Os outros não tem passado 

de escoadouro dos dinheiros públicos”.
110

  

Os presidentes das províncias indicavam que entre os aldeamentos, ode São 

Pedro de Alcântara era“ o de melhor funcionamento administrativo, mas não tem tido 

progressos na catequização, apesar de ter conseguido pacificar os Cayuás, Guaranis e 

Coroados”
111

, e “é o mais importante da província pelo número de aldeados e pela boa 

administração”
112

. Podemos perceber que o que leva este aldeamento a ser o melhor da 

região é sua capacidade de manter os índios pacificados em grande quantidade, e não a 

conversão deles ao catolicismo ou aos costumes ocidentais.  

Nesse sentido, os grupos aqui estudados se moviam dentro de um espaço sobre o 

qual não possuíam controle, que era o aldeamento. Mesmo que estivessem submetidos 

ao trabalho remunerado – primeiro em troca de tecidos e ferramentas e depois 

interessados em obter dinheiro – eles interagiam com a nova realidade dentro dos seus 

limites, tanto religiosos, como produtivos. Lucio Tadeu Mota analisou a política 

indigenista do Paraná, mas evitou tratar da participação efetiva das populações aldeadas 

como produtoras ou assalariadas dentro do sistema, indicando que elas apenas 

frequentavam os aldeamentos esporadicamente, para buscar o suprimento de 
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mantimentos e mercadorias trazidas pelos civilizados
113

. Essa proposição não se 

confirma ao identificar-se o engajamento dos grupos aldeados nas atividades do núcleo.  

Frei Timotheo esclarecia que os índios aldeados controlavam todo o ciclo de 

produção, do cultivo à comercialização. Em 1878, os Kaingang produziram 200 barris 

de aguardente e lucraram, vendendo a particulares e para o diretor do aldeamento, o 

valor total de 1.200$000. 
114

 No entanto, mesmo cultivando as suas roças, os índios 

questionavam o fato de que a sua produção era armazenada em conjunto com as dos 

escravos e brancos. E queriam demarcar o seu espaço: roças e paióis dos índios deviam 

estar separados dos brancos
115

, o que indica que eles buscavam a não dissolução de sua 

autonomia naquele ambiente, que, todavia, deveria ser de integração.  

Essa liberdade, no entanto, tinha suas limitações dentro das regras e normas que 

se estabeleciam no sistema, como o controle, por parte da administração do aldeamento, 

dos alambiques, estipulando períodos e limites para produção da aguardente, assim 

como os preços pelo qual seriam vendidos os produtos. Assim, o sucesso tanto da 

coerção como da resistência, não pode ser sempre completo. O estímulo ao uso dos bens 

materiais e tecnologias para atrair os silvícolas para civilização não resultou 

necessariamente na sua conversão ao modo de vida ocidental. Diante do avanço que se 

fazia sobre seu território, os índios resistiram não somente através do embate, como 

também sutilmente dentro do próprio sistema, ressignificando as instituições imperiais a 

seu favor.  

O governo tinha como expectativas para o sistema de catequese e civilização: a 

atração da mão de obra, a conquista pacífica de terras do Império, o desenvolvimento 

seguro das comunicações internas e o resguardo das povoações das hostilidades das 

tribos.
116

 Vemos como esta política previa a vigilância da população indígena, no 

sentido de estabelecer um controle sobre seus corpos até sua assimilação completa. 

Nesse sentido, pretendeu estabelecer um poder disciplinar, que teria “como função 

maior ´adestrar`: ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e 

melhor”.
117

 Contudo, verifica-se que a construção do discurso e das práticas 
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controladoras e normativas aconteceria junto com as formas de sobrevivência das 

populações nativas dentro deste sistema.
118

  

Passados alguns anos da criação do aldeamento de São Pedro de Alcântara, o 

que se constata é que os índios se mantinham afastados dos hábitos cristãos e 

retornavam às matas em diversos momentos, mantendo suas práticas de caça e coleta. 

Segundo relatos do engenheiro inglês T. Bigg-Wither 

 

Entre as mulheres, não havia uma absolutamente que entendesse doze 

palavras de português e, entre os homens, muito poucos compreendiam 

algumas palavras que você falasse com eles, mas nada sabiam responder em 

português, a não ser por monossílabos [...] Que sentido tinha esse fato? Ora, 

simplesmente, que o principal objetivo do Governo tinha falhado. [...] Os 

índios eram ainda um povo tão distinto e separado quanto no dia em que se 

estabeleceram, pela primeira vez, na colônia, quinze anos antes. Repudiavam 

todas as roupas, exceto quando frequentavam a parte brasileira da povoação. 

A poligamia era ainda permitida e as doutrinas do cristianismo 

completamente desconhecidas deles. 
119

 

 

O relato do engenheiro inglês revelava que, com quase 15 anos de aldeamento, 

os índios repeliam o cristianismo e pouco aprenderam do português, preservando a 

língua nativa e seus hábitos tradicionais. Apesar disso, a cultura indígena não se 

manteve intocada durante 40 anos de aldeamento, sofrendo forte impacto. 

No ano de 1880 verifica-se uma redução brusca da população aldeada em São 

Pedro: contava-se, então, apenas 210 Kaingang, 191 Kaiowá, 185 Guaranis e 178 

nacionais e estrangeiros. Tal redução foi resultado de diversos fatores, que teriam 

iniciado alguns anos antes: o conflito entre diferentes grupos Kaingang aldeados em 

1876, que resultou na expulsão de parte destes; as recorrentes evasões dos grupos 

indígenas para as matas; e, sobretudo as epidemias. A principal p ocorrência desse tipo 

foi uma epidemia de bexiga em 1877, termo utilizado no século XIX para designar a 

varíola. A doença teria sido trazida por um indígena que havia se infectado na vila do 

Tibagi
120

 e afetou principalmente os Kaiowá. Frei Timótheo lamentava que “os Kaiowá 

eram bons camaradas, mas que a bexiga os exterminou”.
121

 Segundo o diretor, os 

poucos que restavam se ocupavam na navegação entre as colônias e Salto Grande de 
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São Paulo e Mato Grosso. Os Kaingang, por sua vez se ocupavam nos serviços de foices 

e machados. 

Não existia médico no aldeamento ou na colônia e por não terem conseguido 

isolar todos os doentes as mortes foram numerosas, chegando a mais de 400. 

Certamente o número foi maior, pois muitos índios não aceitavam o isolamento e, 

voltando para as matas, transmitiram para outros grupos não aldeados a doença. Outras 

enfermidades assolaram os indígenas aldeados em vários momentos. Na década de 

1860, a malária atingiu o aldeamento do Pirapó, enquanto o sarampo matou mais de 200 

Kaingang de São Jerônimo.  

Porém, a aceitação da condição de aldeado foi uma forma encontrada por estes 

grupos indígenas para continuar a existir sem abandonar a sua identidade, ou seja, 

colocavam em ação um mecanismo adaptativo.
122

 A partir do momento que os 

Kaingang aceitam o aldeamento, eles passam a selecionar e classificar o que poderia 

atravessar suas fronteiras étnicas, tanto a respeito dos elementos religiosos (batismo, 

casamento, rituais, etc.), quanto em relação ao trabalho. A própria condição de “índio 

aldeado” abria a possibilidade de manutenção de suas atividades habituais, além do 

acesso ao comércio de bens desejados e de proteção. Destarte, o que percebemos na 

situação dos aldeamentos analisados é que o resultado da subversão de elementos 

assimiladores, por parte dos índios permitiu o surgimento de micro-liberdades, mas que 

isso possibilitou o sucesso desta experiência de aldeamento em São Pedro no que tange 

a atração e pacificação, assim como a inserção destes índios em diversas atividades.  

Além de tentar compreender o sistema e suas implicações, tentamos ao longo 

desse capítulo, ensaiar uma análise a respeito dos usos que foram feitos pelas etnias e 

suas práticas frente ao avanço da sociedade civilizada. Entender o sistema de 

aldeamentos passa pelo exercício de observar as apropriações e diferentes usos desse 

sistema pelos grupos envolvidos. Apesar disso, não se pode imaginar que a relação entre 

brancos e índios se deu de forma igualitária, ou que a dominação não tenha sido 

devastadora para aquelas sociedades tradicionais. Contudo, as novas perspectivas 

permitem pensar que as relações entre índios e colonizadores não se resumiam ao 

massacre e à submissão passiva e, por conseguinte, lançar uma nova luz sobre a 

constituição do povo e da nação brasileira.  
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4.4. As relações entre a colônia militar e os aldeamentos indígenas  

 

A cooperação entre colônias militares e aldeamentos indígenas foi proposta em 

diversos momentos como modelo que levaria segurança para o interior policiando as 

estradas, rios e florestas, liberando-as de índios hostis. Em 1862, o presidente da 

província do Paraná Gomes Nogueira apontava que  

 

Ainda não foi encontrada a melhor maneira de catequizar os índios. Uma 

forma seria o estabelecimento de colônias militares junto com os 

aldeamentos, tirando partido da tendência natural do índio para a vida militar, 

civilizando-o através do amor ao trabalho e aos hábitos de subordinação. 

Ação conjunta entre o chefe militar e o cacique para obter melhores 

resultados. 
123

 

 

 A partir dos aldeamentos fincados no sertão, seriam promovidos núcleos de 

povoamento regulares, desenvolvendo a agricultura e o comércio, pois neles, como já 

previa o Regulamento das Missões – diferente das missões jesuíticas que isolavam o 

indígena – seria permitido o estabelecimento de população branca, que ajudaria no 

aprendizado dos indígenas. 
124

 

A Colônia Militar do Jataí desenvolveu o papel não apenas de auxiliar o 

Aldeamento de São Pedro, situado na outra margem do rio Tibagi, mas também os de 

Pirapó e São Jerônimo. A criação de uma subdelegacia no Jataí, tendo como 

subdelegado o diretor da colônia militar, demonstra o papel que desempenharia: o de 

garantir a ordem pública da região e socorrer aos aldeamentos em suas necessidades. 

Desse modo, torna-se importante analisarmos as interações entre a colônia militar e os 

núcleos indígenas, para assim compreendermos o funcionamento desse complexo, bem 

como seus planos, resultados e controvérsias.  

A maior autoridade da região era o diretor da colônia militar, como subdelegado, 

mas verificamos em alguns momentos que esta hierarquia não era respeitada. Em 1858, 

por exemplo, o diretor Thomaz Muniz informava que os africanos Clemente e Dionísio, 
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remetidos de Pirapó pelo cidadão Joaquim F. Lopes, por terem cometido agressão, 

foram “apontados em oficio dirigido ao diretor do aldeamento (e não a mim!!!)”
125

 .  

Em outros momentos, o diretor da Colônia Militar do Jataí pediu auxílio aos 

aldeamentos. A colônia militar possuía um número pequeno de colonos se comparado 

ao de índios aldeados, e mesmo sendo o primeiro estabelecimento a ser fundado, sofreu 

várias vezes com a escassez de gêneros. Sendo assim, os aldeamentos socorreriam a 

colônia militar. Em 1859, o de São Pedro forneceu o milho necessário para a plantação, 

e farinha e feijão, e o diretor Frei Timótheo assegurou que continuaria a destinar tais 

viveres e toucinho para alimento dos operários. Da mesma forma, o diretor do 

Aldeamento do Pirapó forneceu feijão, farinha e arroz para este fim.
126

 Desenvolveu-se, 

de fato, uma relação de interdependência e auxilio mútuo entre os núcleos, como estava 

previsto no Regulamento de 1857 (Art. 57º).  

Além dos auxílios, ao diretor do Aldeamento de São Pedro de Alcântara, em 

razão de ele ter sido o primeiro instituído, cabia a fiscalização dos demais. Era sua 

responsabilidade remeter à presidência informações sobre os acontecimentos naqueles 

núcleos. Em 1858, no Aldeamento do Pirapó um “negro brigou pela honra de sua 

mulher” e estava sendo levado pelo diretor à justiça. Ele foi por cinco dias castigado, e 

segundo Frei Timótheo, “mais do que merecia”. Outro “negro” também foi castigado 

por cinco dias, porem “sem fundada razão”. Por tais atos, Frei Timótheo participava a 

presidência que se dependesse de seu arbítrio este diretor já estaria demitido do cargo, 

pois o julgava incapaz, “além de ser um homem dado a bebedeira e tao bem muito 

imoral”. 
127

 Em seguida o diretor da colônia miliar do Jataí também seria indagado 

sobre o comportamento de Patrício José Ribeiro Coimbra, e confirmaria sua má 

conduta.
128

  

Em 1860, o Frei Timótheo também reivindicava que o ferreiro africano de São 

Pedro permanecesse naquele aldeamento ao invés de ir para o Pirapó, como foi 
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ordenado, pois não havia no destino os gêneros necessários para montar uma ferraria
129

. 

Neste mesmo ano, o administrador do Pirapó solicitou que o índio Joaquim Cadete, que 

vivia no aldeamento de São Pedro de Alcântara, passasse a trabalhar como intérprete 

naquele aldeamento
130

 e solicitava ao presidente da província que expedisse ordens a 

Frei Timótheo para que lhe enviasse roupas para os africanos estabelecidos neste 

aldeamento.
131

 Existia a dependência dos demais aldeamentos em relação ao de São 

Pedro, que recebia as verbas e enviava as folhas de vencimentos dos empregados e 

ficava responsável por repassar recursos aos outros aldeamentos.  

Entre o aldeamento de São Pedro de Alcântara e a Colônia Militar do Jataí, por 

sua proximidade, os auxílios mútuos foram constantes. Frei Timótheo fazia questão de 

elogiar o diretor da colônia Vicente Borba: 

 

Pelo capitão reformado Vicente Rodrigues Borba actual diretor interino da 

colonia militar do Jataí V Ex. poderá se informar do estado e necessidades 

atuais dessas colônias, suas informações serão verdadeiras pois além de estar 

bem ao facto do seu andamento, o julguei mais que suficiente para isso [...] o 

qual alem de se ter esmerado pelo bem da sua colonia, tem-me sempre 

coadjuvado tão allegremente nas necessidades deste aldeamento, honrando-

me sempre com a sua amizade; e conservando comigo toda a harmonia até 

nos tempos mais críticos. 
132

 

 

Em 1863, o capitão Vicente Borba precisou se ausentar da colônia e por alguns 

meses o missionário teve de tomar assumir a responsabilidade sobre a colônia. Em 1865 

Borba retribuía os elogios ao missionário: 

 

Honra seja feita a Frei Timoteo a quem devo o adiantamento deste importante 

serviço, que tem sido meu inseparável mentor, e que a nada se me tem 

negado, e prompto sempre a coadjuvar-me com a sua inteligência e saber a 

fazer a prosperidade da colônia.
133

 

 

A partir de 1872, com a criação da Freguesia do Jataí, que abarcava os dois 

núcleos, Frei Timótheo seria designado ainda vigário dessa comunidade, função que 
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incluiria o atendimento religioso a todos os moradores daquela região. E ao diretor da 

colônia militar, autoridade policial no subdistrito do Jataí, cabia a responsabilidade de 

tratar dos crimes e investigações e oficiá-los à presidência da província. Além disso, 

muitas informações referentes ao comportamento dos diretores e estado dos núcleos 

eram solicitadas a ele.  

Em 1860, o major Bento Marcolino Avena foi incumbido de proceder a 

averiguação de um crime ocorrido no aldeamento do Pirapó, devendo realizar a 

exumação e exame no cadáver, assim como da figueira onde existiria a bala do 

assassinato. O diretor informava que “para poder cumprir o que me determina o 

chefe de policia tenho necessariamente de abandonar por mais e um mez 

esta colonia para ir ao dito aldeamento”.134  

Já em 1869, o diretor reclamava que a segurança destes núcleos 

estava vulnerável, pois das 33 clavinas que havia na colônia, todas 

estavam em mau estado e  

 

[...] como esta a colônia (segundo me parece ) foi instituída 

para a proteção dos aldeamentos de S Pedro, São Jerônimo e 

Paranapanema em cujo centro se acha, por isso reclamo de VEx a 

substituição destas clavinas, por espingardas de percução.135 

 

Em 1874, o então o diretor da colônia, Antônio José Pinto 

Bandeira, realizava a investigação sobre o desaparecimento do africano 

livre Roberto, casado e residente no aldeamento de São Pedro, que supostamente 

havia se atirado no rio Tibagi. Ele organizou as buscas no rio e no 

terceiro dia encontraram o corpo.136  

Em outros momentos, o papel da colônia militar de prestar auxílio aos outros 

núcleos era percebido como prejudicial ao seu próprio desenvolvimento. O diretor 

Thomaz Muniz, primeiro a ocupar o cargo na colônia militar, alardeava que “o fato de 

serem tiradas pessoas e até famílias desta colonia para os aldeamentos de São Pedro e 
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Pirapó é um inconveniente prejudicial ao crescimento e adiantamento dela.
137

 Entre 

estes núcleos constantemente circulavam colonos, funcionários e comerciantes, e eles se 

socorriam mutualmente em casos de falta de alimentos ou de visitas de “hordas 

selvagens”. Em 1865, por exemplo, Joaquim Francisco Lopes, diretor de São Jerônimo 

recebeu um ofício ordenando que “sem perda de tempo pusesse a disposição do diretor 

da Colônia Militar do Jataí o carpinteiro deste aldeamento”
138

, ordem que cumpriu. Três 

meses depois, o carpinteiro e também administrador de São Jerônimo comunicava à 

presidência que “encarregado por VEx. nesta colonia dos trabalhos de 10 canoas , 

cumpre-me participar que nesta data acham-se sete canoas prontas e três bastante 

adiantadas, que sem duvida em breve serão acabadas.
139

 

A experiência de criar a colônia militar próxima aos aldeamentos parece ter 

sido aprovada, pois em 1863 o Diretor-Geral dos Índios do Paraná alertava que os 

indígenas poderiam se tornar cidadãos úteis, mas “o que só se poderá conseguir por 

meio de colônias militares collocadas junto aos aldeamentos, com o fim de os chamar a 

subordinação e constrangê-los ao trabalho”.
140

 Ele percebia na colônia militar um modo 

de intimidar os índios através da autoridade militar. 

Mas a grande distância entre São Jerônimo e a Colônia Militar do Jataí fez com 

que, em 1879, o seu diretor, Frei Luiz de Cemitile, solicitasse a separação do núcleo da 

subdelegacia de Jataí. Estava a 12 léguas do Jataí e existiam ali além de 400 e tantos 

índios coroados, 130 famílias de nacionais. O pedido foi concedido e, em 1879, foi 

criada em São Jerônimo uma subdelegacia distinta do Jataí. 
141

 

Contudo, a direção de São Pedro de Alcântara continuava a exercer 

fiscalização sobre os demais aldeamentos. E, assim, em 1888 Frei Timótheo solicitou 

atenção sobre o aldeamento de São Jerônimo e sobre a Colônia Militar do Jataí, pois  

 

“A primeira vitima da mais repugnante devassidão. E a segunda do vicio 

degradante da bebedeira e suas consequências trazendo sempre em sobresalto 

os povos e este aldeamento. Cujas urgias das quais o diretor é o chefe e de 

cuja especulação pudessem querer fazer a fortuna os moradores principais 
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dessa colonia, ultrajam os indios e os corrompem a seu modo insuportável, 

[...]. 
142

  

 

O missionário acusava o então diretor da Colônia Militar do Jataí, o Alferes 

honorário Domingos Luiz Cordeiro, de estimular a bebedeira e “urgias”, que 

corrompiam os índios. O chefe da colônia foi questionado pela Tesouraria a respeito das 

atividades e também teve de dar explicações sobre os orçamentos do núcleo. No ano 

seguinte, uma circular do ministério da Agricultura ordenou que a presidência tomasse 

as providencias que fossem necessárias para impedir as “irregularidades notadas no 

aldeamento de S Jerônimo e na colonia militar do Jataí”. 
143

 Em resposta ao documento, 

o diretor Cordeiro argumentava que 

 

[...]suponho que houve equivoco da parte do Ministro da Agricultura [...] por 

quanto sendo esta colonia um estabelecimento militar cujas despesas correm 

por conta do ministério da guerra de quem sempre recebeu ordens por 

intermédio do governo da província e que nada tem que ver com a catequese 

e civilização dos índios, a não ser a manutenção da boa ordem quando por 

eles ou entre eles seja alterada.
144

 

 

De fato, a colônia militar estava submetida ao ministério da Guerra e os 

aldeamentos ao ministério da Agricultura, conquanto estes núcleos estavam tão 

intimamente ligados, que seu estado refletia diretamente sobre os demais. Por isso, as 

responsabilidades chegavam a ser confundidas.  

Para Marta Amoroso, os aldeamentos indígenas criados na década de 1850 

foram pontos de apoio estratégico à política externa do Brasil nas vésperas da Guerra do 

Paraguai. 
145

 Embora a crise que levaria a Guerra do Paraguai ainda não fosse iminente 

e nem prevista, a situação constante de tensão nas fronteiras impelia o governo a tomar 

medidas que fortalecessem o controle sobre o território por meio do povoamento. Não 

desconsiderando o impacto da contenda internacional enquanto argumento para a 

criação desses núcleos, na prática sua ação se destacou mais pelo propósito de controlar 

a população indígena na província e iniciar o povoamento da região. Como destacou 

Lúcio Tadeu Mota, a instalação das colônias indígenas e militares do governo central na 

Província do Paraná estavam mais ligadas à “guerra de conquista” que objetivava a 
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posse do território Kaingang.146 Tanto que eles foram mantidos após a Guerra do 

Paraguai, e intensificou-se ainda mais a preocupação em povoar o território. Em 1874, o 

presidente da Província do Paraná, Frederico Abranches, considerava que  

 

Este é um dos assuntos que na actualidade mais prende a atenção do governo 

imperial e de todos aquelles que pensam no futuro que está reservado ao 

nosso paiz. Povoar os nossos imensos territórios desconhecidos, levar a vida 

aos sertões onde a acção dos séculos amontoou thesouros de rara valia, e que 

ali jazem entregues ao esquecimento, eis o grande pensamento em que se 

fundara todas as aspirações dos brasileiros. 
147

 

 

Nesse sentido, os aldeamentos desempenhavam papel fundamental, pois é 

notória a intenção de fazer do índio um trabalhador agrícola naqueles espaços onde a 

atração de colonos era limitada. O estabelecimento da colônia militar e dos aldeamentos 

foram ferramentas para o controle da enorme população indígena dispersa na Província 

do Paraná, e que era percebida como potencial força de trabalho para a abertura das 

estradas, navegação dos rios e na agricultura. Eram milhares de braços “ociosos” 

enquanto as terras férteis se achavam incultas e as vias eram tomadas pelas matas, por 

falta de trabalhadores. A manutenção destes núcleos por mais de 40 anos demonstra a 

visão de que a marcha para civilização era algo inexorável. 

Em 1895, após o falecimento de Frei Timótheo, São Jerônimo foi a única 

unidade do sistema criado no Tibagi que se manteve até 1920. Era um aldeamento 

Kaingang, instalado em território tradicional da etnia. Assim, permaneceram na área do 

Tibagi, tendo incorporado novas tecnologias e equipamentos. Contudo, este movimento 

de expansão territorial resultou na redução demográfica daquelas etnias e atualmente 

não passam de 500 os índios Kaingang habitantes na reserva existente no atual 

município de São Jerônimo da Serra.  

Percebemos que foram diferentes inter-relações que os grupos Kaingang tiveram 

com o aldeamento, com os ritos da Igreja e seus demais habitantes. Vemos como a 

catequese se desenvolveu, sobretudo enquanto um processo social – e não religioso – 

com vistas a inculcar hábitos, necessidades e práticas ocidentais (trabalho, comércio, 

produção) entre os nativos. Mas não deixamos de apreender a permanência de ações 

indígenas que remetiam às suas concepções nativas, como o próprio faccionalismo 

                                                           
146

 Lúcio T. Mota. 1998, pp. 48-67.  
147

 PARANÁ, Relatório com que o excellentissimo senhor doutor Frederico José Cardoso de Araujo 

Abranches abriu a 2.a sessão da 11.a legislatura da Assembléa Legislativa Provincial no dia 15 de 

fevereiro de 1875. Curityba, Typ. da Viuva Lopes, 1875. 



  210 

hierárquico que seguiram às guerras entre os subgrupos Kaingang.
148 

Percebemos que a 

dialética do encontro nos aldeamentos promoveu a elaboração e a construção de novas 

relações sociais, assim como a criação e a adaptação de diferenciadas formas de 

convívio, definidas tanto pelos grupos indígenas quanto pelos colonizadores.  

O sistema de aldeamentos no Tibagi foi criado com o propósito de policiar e 

estabelecer a segurança da via de comunicação para o Mato Grosso, iniciando um 

povoamento a partir da fixação dos próprios da terra em aldeamentos sob os olhos de 

uma autoridade militar. Nestes núcleos, os índios se tornariam mão de obra na 

exploração daqueles sertões e ao mesmo tempo liberariam terras para ocupações 

“produtivas”.  

Com o Regulamento das Missões estabeleceu-se que a catequese seria 

estruturada a partir do governo imperial, responsável por nomear os diretores-gerais dos 

Índios de cada província, a quem caberia deliberar sobre os assuntos indígenas e os 

aldeamentos. A política indigenista no Império, baseada no Regulamento das Missões 

de 1845, criou novos dispositivos de sujeição dos índios. No caso do Paraná, os 

aldeamentos dirigidos por capuchinhos buscaram restringir e conter o espaço de 

circulação dos silvícolas dispersos. A partir disso, projetaram-se os diversos 

aldeamentos na bacia dos rios Tibagi e Paranapanema. Dessa maneira, pretendia-se 

desenvolver futuras cidades a partir da apropriação dos territórios indígenas, e nessa 

tarefa de ocupação e expropriação seriam utilizadas, pelo Estado, as próprias 

populações indígenas como mão de obra. Esse processo se desenvolveu na região da 

bacia do Tibagi, que obteve um crescimento demográfico considerável, permitindo o 

avanço da fronteira agrícola na província e o estabelecimento de uma infraestrutura 

básica que facilitaria a exploração econômica da região a partir da década de 1930.
149

  

A ocupação efetiva do norte paranaense se consolidaria no século XX, mas seu 

reconhecimento se processou em épocas diferentes e de maneira descontínua. Iniciou no 

século XVII, com as missões jesuíticas do Guairá, experiência que deixou vestígios e 

informações sobre a região. A colonização militar e indígena a partir da década de 1850 
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confirmaria a importância estratégica e econômica daquela área, que se tornaria, na 

República, o Eldorado previsto por diversos ministros e presidentes da província do 

Paraná nos oitocentos. Sendo assim, consideramos que, apesar de estes núcleos terem 

ficado às sombras da história paranaense e nacional, eles tiveram papel decisivo na 

lógica da expansão colonizadora em todo o Império. 

Os aldeamentos indígenas configuraram-se como um lugar de negociação, 

acordos e também de contestação para os índios que nele se estabeleceram. Foi um 

mecanismo criado pelo Estado no processo de colonização, no qual o governo assumia a 

responsabilidade pela catequese e civilização dos índios, tutelando-os. Contudo, estes 

espaços foram também apropriados por estas populações indígenas, que, através da 

política de aproximação identificaram um meio de preservar, ao menos parcialmente, 

suas terras e modo de vida, e ter acesso a novas tecnologias da sociedade civilizada. Os 

aldeamentos indígenas e a Colônia Militar do Jataí se constituíram enquanto espaço de 

fronteira, lugar de descoberta e desencontro. Nele identificamos o contato que 

significou a descoberta e ressignificação, por parte dos índios aldeados, de boa parte dos 

elementos propostos no projeto de catequese e civilização. E, também, o desencontro de 

temporalidades históricas, pois cada grupo está situado diversamente no tempo da 

história, 
150

 o que se observou na recusa de diversos aspectos da sociedade envolvente 

pelos índios e na manutenção de seus hábitos. 
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 Martins. J. S. Fronteira...Op. Cit.pp. 152-153 



CAPÍTULO 5 - COM O QUE SE DEFRONTA O ÍNDIO: ESBULHO DA TERRA 

E EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

5.1. Catequese e Expropriação: Regulamento das Missões de 1845 e a Lei de Terras  

 

 

Para compreendermos a ação que o Estado passa a ter sobre as populações 

indígenas, precisaremos pensar que a catequese e a civilização, assim como as 

bandeiras, foram práticas coloniais que persistiram no Império, mas tiveram de ser 

adequadas a um novo modelo constitucional, moderno, que fez aflorar temas como 

cidadania, mão de obra e soberania.
1
 A defesa de meios brandos e persuasivos no trato 

com os índios se destaca no século XIX com o projeto de José Bonifácio, apresentado 

na Constituinte de 1823, que pensava os nativos como trabalhadores livres a 

partir da tática jesuítica da missionação.2 Apesar da única menção aos 

índios na Constituição se resumir a um artigo que recomendava às 

assembleias o cuidado de criar estabelecimentos para catequese e 

civilização3 deles, esta visão passa a fazer parte do discurso oficial pós-

independência.  

A noção de brandura, no entanto, não é uma novidade do Império: já no período 

pombalino com a criação do Diretório dos Índios em 1755, é proibida a escravização 

indígena
4
. Todavia, esse órgão foi extinto em 1798, seguido de um recrudescimento no 

                                                           
1
Cf. SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado Nacional 

brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012 
2
José Bonifácio com seu projeto para civilização indígena: “Apontamentos para civilização dos índios 

bravos do império do Brasil” visava a integração e assim a homogeneização da sociedade para viabilizar 

a construção do Estado Nação. Cf. ANDRADA E SILVA, J. B. “Índios” in DOLHNIKOFF, M. (org.) 

Projetos para o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 89–149. Coleção Retratos do Brasil.;  

SPOSITO, Fernanda. Op. Cit., p59. Para este estadista os mundos que compunham o Império e se 

individualizavam prejudicavam esta construção. Cf. MATTOS, I. Op. Cit. 
3
 Cf. CUNHA, Manuela C. Legislação indigenista no século XIX. Uma compilação (1808-1889). São 

Paulo, Edusp/ Edusp/ Comissão Pró-índio de São Paulo, 1992. 
4
 O Contexto pombalino foi marcado pela ideologia ilustrada, em que a civilização e a racionalidade 

levariam ao progresso. A proibição da escravização indígena foi uma ação pragmática, atrelada ao 

interesse pombalino de estimular o sistema da escravização negra, sistema que “deu certo”, e que deveria 

ser utilizado nas regiões que se utilizavam do braço indígena, mas não se desenvolviam - como a 

Amazônia por exemplo. Cf. AZEVEDO, João Lúcio de. O Marquês de Pombal e sua época. Alameda: 

São Paulo, 2004.  
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trato da população indígena, e em 1808, as Cartas Régias de D. João VI lançaram ainda 

uma guerra ofensiva contra os índios botocudos. 
5
  

A Constituição não definiu diretrizes gerais para o trato com a população 

indígena, e a discussão deste tema seria preterida até o ano de 1845, ficando cada 

província responsável por legislar sobre a questão. A premência da criação de uma lei 

geral que estabelecesse diretrizes retorna junto com as discussões sobre a mão de obra, a 

propriedade da terra e o fim do tráfico de escravos. Vemos no discurso dos dirigentes e 

intelectuais que a integração e consequente extinção dos nativos seriam a opção mais 

racional
6
. Isso porque, além de oferecer mão de obra, os grupos indígenas pacificados se 

tornariam povoadores e dariam proteção contra as tribos hostis. Em 1854, o ministro 

Luiz Pereira do Couto Ferraz, concluía que os índios eram a única forma viável de 

colonização de certas regiões, "aliás fertilíssimas", do Brasil ou seja “de muitos 

indivíduos, que vivem errantes[...] poderão se tirar vantagens”.
7
 

Experiências distintas foram colocadas em prática em outros Estados nacionais. 

Na República Argentina, o modelo escolhido seria completamente oposto. De acordo 

com Gabriel Passeti, por lá ocorreu, a partir de meados do século XIX, um processo de 

superação dos projetos para assimilação, ou seja, “não se pensava em submissão 

pacífica ou forçada, na assimilação ou integração, mas no extermínio.”
8
 Foram 

realizadas expedições militares para inserir o território na esfera “jurídico-

administrativa branca”, e esse foi visto como método mais racional e pragmático para 

executar o seu projeto modernizante, seguindo o modelo das colônias e ex-colônias 

inglesas.
9
 Também a respeito da política indígena na Argentina, Ingrid de Jong discutiu 

                                                           
5
 No século XIX os índios eram classificados em duas categorias: Tupis e guaranis, já supostamente 

assimilados, índios que aparecem como emblemas da nova nação. A segunda categoria é o botocudo, 

considerado o indomável e feroz, que coincidência ou não eram os Tapuias, inimigo dos tupis na história 

do início da colônia. Cf. CUNHA, Manuela C. da. 1992, Op. Cit. 
6
A extinção se daria a partir da desagregação dos valores e costumes dos grupos étnicos, quando 

incorporados aos valores da sociedade imperial. Os indígenas se tornariam cidadãos em potencial quando 

deixassem de ser indígenas. Ver SPOSITO, Op. Cit. 
7
 MINISTÉRIO DA GUERRA. Relatório do Ministro Theodoro Machado Freire Pereira da Silva,1870 

8
Para realizar a ocupação do sul da Argentina foram empreendidas a partir da segunda metade do século 

XIX expedições militares batizadas de “Campanhas do deserto” para aniquilar a população indígena. 

Segundo Passeti a Argentina seguiu um modelo das colônias ou ex-colônias inglesas, adaptadas ao 

liberalismo e naquele momento muito prósperas, afinal a riqueza e prosperidade justificavam ações hostis 

militares. PASSETI, Gabriel. O mundo interligado: poder, guerra e território nas lutas na Argentina e na 

Nova Zelândia (1826-1885). USP, 2010. (Tese de Doutoramento),p.335 
9
Deveríamos pensar também se a natureza do Estado brasileiro, uma monarquia constitucional, em que 

Estado e Igreja ainda não estavam separados, poderia ser um fator que teria influenciado na escolha entre 
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as campanhas militares conhecidas como “Conquista do deserto” (1879-1885), como 

parte do contexto de consolidação do Estado, que teve entre seus reflexos a preocupação 

em concretizar o domínio sobre os territórios dos nativos. A autora observou uma 

“ideologia de ocupação” nacional entre as elites, que tanto no Chile quanto na Argentina 

se colocaram à frente de projetos de expansão da fronteira. Mas ela aponta para a 

ocorrência de alianças políticas indígenas no momento em que o Estado empreendeu 

tratados de paz com esta população.
10

 

No Chile, segundo Guillaume Boccara, a empresa colonizadora não conseguiu 

estabelecer no sul os pilares da empresa colonial: a encomenda e a evangelização, diante 

da tenaz resistência dos grupos indígenas reche. As guerras de conquista foram então 

substituídas, no fim do XVII, por outra política e, a partir de então, a ideia foi pacificar 

a fronteira meridional por meio da missão e do parlamento (reunião política hispano-

indígena), com acordos comerciais, militares, políticos e religiosos. Segundo o autor, 

apesar de as instituições fronteiriças terem implicado uma série de mudanças profundas 

na estrutura sociopolítica e territorial dos reche (criando uma identidade étnica nova, os 

mapuches) a guerra de conquista por outros meios (políticos) não permitiu às 

autoridades coloniais acabar com a soberania indígena. De forma que, no momento da 

independência do Chile, os Mapuche mantiveram sua autonomia territorial ao sul de 

Bío-Bío, rio que acabou por representar uma verdadeira fronteira política, tanto de fato 

como de direito. 
11

  

Foram diversos os métodos pensados pelos políticos e intelectuais no Brasil 

para tratar da questão indígena. Entretanto, os projetos para utilização da mão de obra 

nativa e as discussões teóricas a respeito da humanidade daquela gente pautaram os 

debates sobre as formas de tratamento a serem dispensadas. Nesse sentido, o contexto 

de afirmação do Estado e a utilização dos índios como emblema da nação exigia que 

eles fossem “humanizados”. 
12

 Todavia, entre 1789 (quando foi revogado o 

Diretório dos Índios) e 1845, não havia uma legislação única para o 

Império, e a política indigenista no Brasil foi norteada por 

                                                                                                                                                                          
extermínio ou integração, tendo em vista que na república Argentina, existiam preocupações semelhantes, 

de modernização e ocupação territorial, no entanto optou pelo extermínio. 
10

 JONG, Ingrid de. Políticas Indígenas y Estatales em Pampa y Patagonia (1850-1880). Habitus: 

Goiânia,v5,n2,p.301-331,2007.  
11

 BOCCARA, Guillaume. Poder colonial e etnicidade no Chile: territorialização e reestruturação entre os 

Mapuche da época colonial. Dossiê Tempo, 23,2007. p.56-72;p.62 
12

CUNHA, Manoela Carneiro da (org). Legislação indigenista no século XIX. Op. Cit.  
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orientações locai. Patrícia Sampaio discordou da noção de “vácuo 

legal” entre o fim do Diretório Pombalino a instituição do 

Regulamento das Missões, defendido por Manuela Carneiro da Cunha. 

Sampaio propõe a ideia de “flutuações legais”, pois em muitas 

localidades as prerrogativas do Diretório foram mantidas ou, então, 

criou-se leis como a do Corpo dos Trabalhadores, no Pará. 13 

Ocorreram intensos debates parlamentares antes que fosse promulgado o 

Decreto nº 426, de 24 de julho de 1845, o Regulamento das Missões de catequese e 

civilização indígena. Acabou optou-se pelo tratamento brando através da catequese e 

civilização dos índios e pela a extensão do sistema de aldeamento, sob administração 

leiga, mas com o auxílio religioso e educacional de um missionário. Desde o período 

Pombalino, uma retórica mais secular de ‘civilização’ orientou a catequização. E 

‘civilizar’ era submeter às leis e obrigar ao trabalho”.
14

 Portanto, a tarefa seria entregue 

aos missionários capuchinhos italianos que, diferentes da ação dos jesuítas, atuariam 

enquanto missão oficial do Império. 
15

 Previa-se ainda o incentivo aos ofícios, à 

atividade agrícola e ao comercio dos excedentes, para que os núcleos se tornassem 

autossuficientes. A estrutura de aldeamento definia os seguintes cargos: um diretor-

geral dos Índios, nomeado pelo imperador, para cada província; um diretor do 

Aldeamento, nomeado pelo presidente de província, um almoxarife ou tesoureiro, um 

missionário, que seria encaminhado pelo governo central para cada província, e um 

cirurgião. O Regulamento das Missões criou a Diretoria-Geral dos Índios, 

subordinada ao ministério dos Negócios do Império. A esse ministério 

cabia providenciar as nomeações dos diretores-gerais, requisitar os 

missionários e destinar recursos orçamentários para os aldeamentos.  

Com a Regulamentação da Lei de Terras, em 30 de janeiro de 1854, 

foi criada a Repartição Geral das Terras Públicas, que também passou a 

                                                           
13

 SAMPAIO, Patricia. Administração colonial e política indigenista, Op. Cit p.135 
14

CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista nos século XIX. In: História dos índios no Brasil, 

São Paulo: Companhia das Letras, 1998 [1992], p. 142 
15

Sobre a retomada da atividade missionária no Brasil do século XIX, Cf. SAMPAIO, Patrícia Melo. 

Política indigenista no Brasil imperial. In: GRINBERG, Keila & SALLES, Ricardo. O Brasil imperial, 

vol. I: 1808-1831. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 175-206; SPOSITO, Fernanda. Nem 

cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de 

São Paulo (1822-1845).  
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acompanhar as ações da Diretoria-Geral dos Índios. E poucos anos 

depois, com o estabelecimento do Ministério da Agricultura em 1860, 

seriam transferidas para esta pasta, inseridas entre os encargos da 

Diretoria de Terras Públicas, substituída posteriormente, em 1876, 

pela Inspetoria Geral de Terras Públicas. Assim os serviços de 

catequese e civilização caminhariam junto com as ações de demarcação 

de terras e colonização. Na fala do governo, a pacificação indígena através da 

abertura de estradas e da criação de aldeamentos aparece como forma de permitir o 

avanço do povoamento e a integração, aos domínios do estado, de imensas parcelas de 

terras por eles habitadas. Sendo assim, a subordinação da Diretoria-Geral dos 

Índios a essas repartições demonstra como a questão indígena 

continuava a ser tratada como parte das ações para promover a 

colonização. 

Além disso, para Kaori Kodama, a concepção de aldeamento misturava missão 

religiosa a uma estrutura de destacamento militar, pois uma característica que marcou os 

aldeamentos foi sua proximidade com instituições militares. 
16

 Ainda, o Regulamento 

previa exercícios militares para os índios (art.2º e 13º). Lorena Ferreira
17

 demonstrou, 

em seu trabalho sobre o aldeamento de Barreiros, na Província de Pernambuco, como os 

índios apareciam no imaginário senhorial como guerreiros e tinham já participado em 

diversas guerras locais – desde as lutas para a expulsão dos holandeses, no século XVII. 

os nativos eram considerados bons soldados. Assim, deviam ser dominados e bem 

aproveitados pelos senhores de terra. Em Barreiros, os índios cobriam toda a segurança 

da mata Sul. Em alguns casos, nada recebiam em troca. A Guerra dos Cabanos, assim 

como a Revolução Praieira, aumentou a preocupação em manter o controle militar sobre 

os índios aldeados e, na primeira metade do XIX, ocorreu um recrutamento desenfreado 

deles.  

 A direção leiga foi prevista no Regulamento, entretanto foi muito criticada pelos 

ministros do Império. Percebia-se que esses diretores não recebiam vantagem nenhuma 

além de honra militar (o diretor obtinha a patente de tenente-coronel). Dessa forma, 

deixavam de exercer necessária vigilância e fiscalização. Sendo assim, foi muito 

                                                           
16

 KODAMA, Kaori. Os índios no Império do Brasil...Op. Cit. 
17

 FERREIRA, Lorena de Mello. São Miguel de Barreiros . Uma aldeia idígena no Império. Dissertação 

de mestrado, UFPE, 2006. pp.98-100 
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comum que os missionários capuchinhos acumulassem o cargo de diretor, como ocorreu 

em São Pedro de Alcântara. Quando houvesse diretor militar, os missionários ficavam 

submetidos a eles, o que atrapalhava a catequese e gerava diversos conflitos, que tinham 

efeitos prejudiciais na visão de alguns setores do governo. Conforme Manuela Carneiro 

da Cunha, a disputa entre a administração leiga e a religiosa se arrastaria até o século 

XX. 
18

 

A partir da execução, na prática, do Regulamento das Missões, com poucas 

exceções, os olhares presidenciais são desiludidos e depreciativos quanto ao estado da 

população indígena aldeada, pois “os aldeamentos que existem estão desorganizados. 

Alguns esperam por missionários, objetos de uso necessários, esperam também a 

restituição de campos usurpados por particulares”.
19

 O ministro da Agricultura, 

Cavalcanti de Albuquerque, informou que em 1863 havia apenas 34 frades capuchinhos 

trabalhando em prol da catequese em todo o País. 
20

 A entrada desses religiosos no 

Brasil ocorreu a partir de 1843, após diversos debates parlamentares entre sacerdotes 

estrangeiros ou nacionais. A partir de então, passam a ser indicados por boa parte dos 

dirigentes como único meio para o bom funcionamento dos aldeamentos, “dispostos a 

realizar o árduo trabalho da catequese” e de direção em núcleos isolados e com poucos 

recursos. Esses missionários teriam o papel de pregar a religião e as vantagens do 

trabalho. No entanto, Marta Amoroso indicou que os capuchinhos realizavam seu 

trabalho sob a premissa de que os índios não detinham capacidade intelectual para o 

aprendizado de valores exteriores as suas culturas originais, eram capazes apenas da 

imitação, ou seja, só aprenderiam convivendo com a gente católica e trabalhadora. 

Sendo assim, os missionários beneficiaram a presença de não-índios nos aldeamentos
21

, 

o que acelerou a espoliação de suas terras.  

Apesar da visão positiva dos entre governo central e provincial a respeito do 

elemento religioso ser predominante, havia vozes dissonantes sobre o melhor meio de 

empregar a redução indígena. Para Henrique de Beaurepaire-Rohan, tenente-coronel e 
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 CUNHA, Manuela. Legislação indigenista ...Op. Cit.p.12. 
19

PARANÁ. Relatorio do presidente da provincia do Paraná, o conselheiro Zacarias de Góes e 

Vasconcellos, na abertura da Assemblea Legislativa Provincial em 15 de julho de 1854. Curityba, Typ. 

Paranaense de Candido Martins Lopes, 1854. 
20

O Estado dividiria os encargos da administração da questão indígena com as ordens religiosas católicas. 

Dentre elas, a Ordem Menor dos Frades Capuchinhos Italianos, citada no Decreto n. 426, o Regulamento 

da catequese e civilização dos índios. Cf.AMOROSO, Marta Rosa. MUDANÇA DE HÁBITO. Catequese 

e educação para índios nos aldeamentos capuchinhos. Trabalho apresentado em 1997 no XXI Encontro 

Anual da Anpocs, no GT Educação indígena: diversidade e cidadania. 
21

 Ibidem. 
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vice-presidente da Província do Paraná em 1856, “não basta confiar no capuchino, que 

olhando a questão pelo lado puramente eclesiástico entende satisfeita a sua missão. 

Outros são os meios a que devemos recorrer para colher bons frutos”. 
22

 Ele era um 

crítico do Regulamento das Missões, pois considerava que o documento era uma “ficção 

administrativa” que não surtia efeitos, pois não alterava a situação de abandono dos 

aldeamentos. Para ele, o sucesso dos aldeamentos dependia de conquista, catequese e 

civilização: “a primeira é uma questão de polícia, a segunda de religião, e a terceira o 

resultado da indústria”.
23

  

Devemos considerar que suas ponderações refletiam sua formação e carreira 

como engenheiro e militar, bem como suas experiências na abertura de estradas e 

explorações no sertão, que lhe proporcionaram compreender a situação dos índios. O 

tenente-coronel e vice-presidente da província do Paraná realizou um inventário das 

“nações e tribus” no Baixo Paraguai. 
24

 Com base nele, defendia meios brandos, 

contestando a faceta anti-indígena.  Rohan sugeria a ideia de propriedade privada para 

os índios, a manutenção de alguns dos costumes deles (caça, pesca e coleta) e a não 

imposição do cristianismo inicialmente. Sugeria, ainda, introdução de instrumentos 

domésticos (tear e ferraria) e do hábito do consumo entre os nativos. Para o engenheiro, 

a mudança deveria ocorrer aos poucos. Vemos na sua fala que a religião deixa de ser o 

elemento principal, sendo suplantada pelo trabalho e pelo mercado como melhor forma 

de civilizar. Desde o período pombalino vemos essa retórica mais secular atrelada à 

catequização: era preciso civilizar, e isso significava submeter às leis e obrigar ao 

trabalho. 
25

 O ministro da Agricultura em 1869 Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque 

corroborava estas premissas ao afirmar que: 

 

Formados na vida errante, os hábitos do índios não são compatíveis como os 

trabalhos rurais que exigem persistência. Por esse fato tem-se erroneamente 

concluído que o índios é por índole inerte e preguiçoso. A experiência 

mostra o contrário, eles podem ativos, ágeis e inteligentes, se trabalharem em 

atividades que lhes são conhecidas: a pesca, a navegação, extração de 

drogas.[grifo nosso] 
26
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PARANÁ. Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial do Paranã no dia 1.o de março de 

1856 pelo vice-presidente em exercicio, Henrique de Beaurepaire Rohan. Curityba, Typ. Paranaense de 

C. Martins Lopes, 1856. 
23

 Idem. 
24

 KODAMA, Kaori. Os índios no Império do Brasil ...Op. Cit.p.253. 
25

 CUNHA, Manuela C. Legislação Indigenista... Op. Cit.p.17 
26

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Relatório do Ministro Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, 

1869 
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Para Francisco da Rocha Loures, diretor-geral dos Índios da província do 

Paraná a partir de 1854, a política de aldeamento tinha por objetivo criar mão de obra 

útil. A respeito das colônias militares, ele apontava sua importância na civilização dos 

silvícolas: 

Tenho de dizer a VEx que essa sempre foi minha opinião e se crear colônias 

militares , únicas que presentemente convém para o centro dos nossos 

sertões, como o melhor meio de fazer desaparecerem nossas desinteligências 

com os indígenas e chama-los a civilização, aproveitando –se assim desde já 

tantos braços inúteis dos quais alias temos tanta necessidade.
27

 

 

Rocha Loures considerava que  

 

Coloniza-los militarmente com destacamentos de soldados regulares ao pé de 

si , que lhes fassão exemplo no trabalho, na subordinação , com um Padre 

para unicamente lhes inocular no espírito os dogmas da nossa religião, com 

mestres de todas as artes e officios e dos princípios da literatura, longe de 

sociedades corrompidas , suponho que será o único meio de se tornarem em 

breve uteis [...]estou bem persuadido que assim organizados serião massas 

que se dobrarião com a facilidade da cera e que por isso substituirião a 

grande falta que temos de braços , mormente nos serviços materiais para os 

quaes não há melhores.
28

 

 

A respeito dos aldeamentos na Província do Paraná, as falas presidenciais 

mostram que eles não atingiram o objetivo de oferecer mão de obra laboriosa no grau 

em que era esperado. O projeto do governo era transformá-los em “homens civilizados”, 

mas enquanto isso não ocorresse, eles serviriam, enquanto “índios mansos,” para 

viabilizar a expansão territorial. A transferência de parte dos índios do Aldeamento de 

Palmas para o de Chagú, na região sul da província, em 1859, representou essa 

percepção estratégica, pois criava uma barreira de índios pacificados nesse novo ponto, 

importante para a ação colonizadora. 
29

 Para Leite criava-se com o aldeamento “grupos 

que se articulavam aos colonizadores e favoreciam a interpenetração nos sertões e a 

paulatina desintegração das comunidades indígenas”. 
30

  

Apesar da percepção, repetida por diversos setores, de que os índios eram 

inaptos para o trabalho regular, a criação de novos aldeamentos continuava. Vemos que 

alguns são extintos, na medida em que ocorria um adensamento populacional de 
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 DEAP, Nota: PB001 DGI 18.20. 18/09/1855 Francisco F. da Rocha Loures, Diretor Geral dos Índios, 
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 DEAP, Nota: PB001 DGI 84.27 , 18/12/1857 Francisco F da Rocha Loures, Diretor Geral dos Índios, a 
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nacionais e os índios fossem considerados confundidos com a gente civilizada. No Jataí, 

a pacificação dos índios fazia das terras adjacentes aos aldeamentos alvo de interesse de 

colonos, que começavam a se estabelecer nas imediações da colônias militar e do 

aldeamento, solicitando a compra de terras ao governo.  

Em Minas Gerais, a Companhia do Mucuri (1851-1861), criada pelo 

proprietário e político liberal Teófilo Otoni, estava encarregada da mineração e de 

subjugar terras e índios, enquanto à Colônia Militar do Urucu caberia defender esses 

negócios das agressões dos Botocudos. A Companhia foi responsável pela criação de 

mais três colônias de imigrantes, que passaram a colonizar e valorizar os sertões do 

Mucuri.
31

 Nesse sentido, Izabel Misaggia Mattos demonstrou que os esforços oficiais 

para a contabilização dos índios tinha o intuito de valorizar áreas territoriais, pois 

evidenciavam o controle sobre estas populações.  

 Afinal, “conhecer os índios e administrar os conflitos de terra transformava-se 

definitivamente em preocupação governamental, uma vez que essa valorização 

implicava captação de recursos para os cofres públicos”.
32

 A autora indicou que o 

investimento em catequese indígena, apesar de ser considerado dispendioso, rendia 

quase que imediatamente retorno para os cofres do governo, através liberação e da 

venda das terras devolutas. A atração desses grupos nativos tornou-se peça fundamental 

para os objetivos de ocupação e colonização do Império. 
33

  

Sendo assim, o que vemos acontecer é a sistemática invasão dos territórios 

indígenas, uma ação facilitada pelo Regulamento das Missões que permitia o 

aforamento e arrendamento das terras (Art. 1º, &2,13,14 e Art. 2º &2) e que resultou em 

novas formas de apropriação. 
34

 Além disso, o documento previa a reunião e remoção de 

aldeias (art. 1º,&2 e&4). Isso fica evidente na fala dos presidentes de província, em 

1850, Vicente Pires da Motta informava que “particulares ocupam campos com suas 

fazendas e os índios queriam reivindicar a sua posse”. 
35

 Através do aforamento e 

arrendamento das terras dos aldeamentos, os fazendeiros começavam a estabelecer 
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dentro das áreas indígenas suas lavouras e benfeitorias. Uma vez favorecida essa 

introdução, muitos particulares deixavam de cumprir com suas obrigações e se 

recusavam a pagar as rendas devidas à aldeia, se apossando e invadindo as melhores 

terras. Assim ocorria nos Aldeamentos de Escada e Barreiros na Zona da Mata Sul na 

província do Pernambuco na década de 1860. 
36

  

A Lei de Terras previa que as terras dos índios não podiam ser consideradas 

devolutas, estes tinham direito sobre as áreas em que estavam assentados, que se 

estendia aos aldeamentos.
37

 Contudo, foram encontrados subterfúgios para burlá-la, 

sendo atribuído novo critério à manutenção destas terras: seriam incorporadas aos 

próprios nacionais as terras de aldeias de índios que “vivem dispersos e confundidos na 

massa da população civilizada”.
38

 Isso ocorre à revelia do art. 1º do Regulamento das 

Missões, que definia que mesmo as terras de aldeias extintas, deveriam ser dadas em 

plena propriedade aos índios em sua qualidade de descendentes. 
39

 Vemos que as leis se 

contradiziam, e a Lei de Terras se sobrepunha ao Regulamento das Missões de 1845 De 

acordo com o ministro Manoel Felizardo de Souza Melo. 
40

  

 

[...] muitas das antigas aldeias foram extintas e sua população dispersada, se 

misturando a massa civilizada. Os terrenos, porém que haviam sido doados a 

estas aldeias, mais ou menos se acham invadidos, tento sido esbulhados deles 

os descendentes dos primitivos habitantes do Brasil. 
41

 

 

O ministro da pasta da Agricultura Felizardo Souza Melo não apresenta uma 

preocupação em estabelecer formas de proteção sobre as terras das aldeias e aponta o 

discurso da “mistura e dispersão” dos índios como forma de ignorar as invasões ilegais. 

primeiro presidente da província do Paraná, Zacarias de Góis e Vasconcelos demonstrou 

percepção diversa, indicando a necessidade de regular e separar as ações do Estado dos 
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interesses das elites. O Estado deveria intervir na questão das terras indígenas diante do 

avanço senhorial, buscando se afastar das influencias locais, mas são visíveis as 

dificuldades de realizar tal intervenção. Em 1855 ele alertou que  

Quanto à terra destinada aos indígenas ocorrem grandes injustiças, 

proprietários repartiram entre si, através da força, as terras de onde estes 

indígenas tirariam o sustento. Para vencer esse mal é preciso interesse do 

Estado, não pode ser só assunto de filantropia. Há de se desapropriar uma 

porção de terrenos para uso do aldeamento, ou reivindicar o que já tinha esse 

destino e se há usurpado. 
42

 

 

Percebe-se, no trecho acima, um discurso que defende o papel do Estado como 

mediador, com autonomia em relação à classe senhorial. Em Pernambuco, o diretor da 

Colônia Militar de Pimenteiras apoiou os pedidos por terras realizados pelos índios
43

, 

assim como no Tibagi o Frei Timótheo, á frente do Aldeamento de São Pedro, solicitava 

que a demarcação da área destinada aos índios fosse realizada. A fala do diretor-geral 

dos Índios do Paraná, brigadeiro Francisco da Rocha Loures, demonstra, no entanto, a 

dificuldade de cuidar dessa tarefa, pois “com franqueza própria de homem honrado, 

declaro que não sendo abastado, não pode distrair-se dos seus interesses particulares 

para cuidar com seriedade das funções de um cargo que não é estipendiado.” 
44

 Vemos 

aqui que nem sempre as autoridades (como diretores-gerais e dos núcleos) estavam a 

favor dos fazendeiros, contudo não havia interesse por parte das autoridades em criar 

atrito com eles. Sendo assim, as intenções não se refletiam em ações definidoras por 

parte do Estado no sentido de realizar e defender a demarcação. A perspectiva 

dominante no centro era favorecer a posse, desrespeitando a própria Lei de Terras. 

Logo, a situação indefinida quanto à propriedade das terras de aldeamentos interessava 

a muitos.  

A partir de 1860, o encargo da catequese e civilização dos índios passou ao 

ministério da Agricultura, evidenciando que no século XIX a questão dos índios 

tornara-se “essencialmente uma questão de terras”.
45

 Em 1870, ratifica essa ideia a fala 

de Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, ministro da Agricultura: “Alguns 
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aldeamentos em diversas províncias foram extintos, devendo reverter às sesmarias de 

que contavam seu patrimônio para o domínio do Estado, como terras devolutas”. 
46

 

Em 1870, após a morte do cacique Victorino Condá, no Aldeamento de 

Palmas, na Província do Paraná, um de seus filhos dirigiu-se até a capital solicitando 

providências que lhes garantissem o direito e a posse dos terrenos deixados pelo 

cacique. Os nativos estavam tendo problemas com posseiros e foi dada ordem para que 

o juiz municipal de Guarapuava intercedesse a favor dos indígenas.
47

 Em Pernambuco, a 

situação foi semelhante com o crescimento da produção do açúcar e dos engenhos na 

Zona da Mata Sul, que quase dobrou após 1855, quando foram verificadas invasões 

sobre as férteis terras das aldeias de Barreiros e Escada. Edson Silva aponta, em seu 

trabalho sobre a Aldeia de Escada, como os índios, ao serem expulsos de suas terras, 

elaboraram estratégias de resistência, no sentido de garantir a manutenção dos terrenos, 

doadas por sesmaria ainda no século XVIII.
48

 Em Escada, o presidente da província, 

com anuência do Juiz de Órfãos e, depois, da Diretoria-Geral dos Índios, estimulava o 

arrendamento das terras indígenas a donos de engenhos, sob o argumento de que havia 

poucas famílias, “que inutilizavam as terras”.
 49

 Em 1868, o índio Manoel Ignacio da 

Silva encaminhou requerimento solicitando a intervenção da Presidência para evitar não 

serem "elle e seos companheiros esbulhados dos terrenos”. Os indígenas haviam se 

organizado após ameaças da perda total de suas terras para o proprietário do Engenho 

Amizade.
50

  

Apesar de reclamações indígenas por meio judicial terem sido recorrentes, 

normalmente eles acabavam recebendo, se muito, “porções de terras das sesmarias de 

aldeias”. 
51

 Nos Aldeamentos de São Pedro de Alcântara e Pirapó, por exemplo, não 

ocorreu a demarcação das terras destinadas aos índios, como por vezes solicitou o 

missionário Frei Timótheo. Quando os dois núcleos foram extintos, todos os índios 

foram deslocados para outro aldeamento, o de São Jerônimo. Neste momento não 

verificamos uma movimentação por parte dos índios do Tibagi para exigir a propriedade 
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daquelas terras, como ocorreu nos casos de Palmas, São Miguel de Barreiros, ou 

Escada, por exemplo.  

Assim como outras políticas, o Regulamento das Missões e a Lei de Terras 

passam a ser interpretados ou ignorados em prol da liberação das áreas de interesse 

públicos e particulares. Na verdade, o próprio governo deixava claro que os 

aldeamentos tinham por objetivo iniciar um povoamento dos sertões, que se concluiria 

com a atração de colonos a partir do sistema de pequenas propriedades.  

Não existia uma preocupação humanitária com os índios, ainda que o termo 

fosse muito empregado à época. Ou seja, não havia zelo pelo o bem-estar daqueles 

indivíduos ao integrá-los à sociedade. Eles deveriam ser assimilados de modo que 

fossem extirpadas suas culturas e modo de vida “selvagem”. Sendo assim, um setor 

significativo do governo concordava ser desnecessário preservar grandes áreas para essa 

população e que o ideal seria o estímulo à ocupação daquelas “ubérrimas terras” por 

nacionais e imigrantes . Em 1876, o presidente da Província do Paraná corroborava tais 

perspectivas propondo, sobre o Aldeamento de São Pedro, no Tibagi, que 

 

Cumpre com todo o esforço animar aquelle estabelecimento com a abertura 

de estradas que deem saída aos produtos para os mercados próximos, 

facilitando-se aos nacionaes a acquisição de terrenos para o desenvolvimento 

de sua cultura ; em vez de venderem-se as terras a um real e meio a braça 

quadrada, seria conveniente entregar-lhes a titulo gratuito, lotes de terras 

sufficientes para a sua cultura
52

 

 

De acordo com o Regulamento de 1845 as terras de aldeamentos estavam 

proibidas de serem vendidas. Contudo não foram medidas e demarcadas nos 

aldeamentos do Tibagi as terras para usufruto dos índios, o que deu margem para 

ocupação delas por nacionais. Na década de 1860 foram demarcados lotes de terras para 

os funcionários do aldeamento, mas a fala do presidente Adolpho Lamenha Lins, 

transcrita acima, demonstra a preocupação em preparar a região para atrair ainda mais 

colonizadores, oferecendo a qualquer um que ali chegasse um lote a título gratuito. A 

demarcação de uma área destinada aos índios, garantindo-lhes o direito sobre a terra 

diante do avanço colonizador, contudo, nunca foi realizada.  

A Lei de Terras, ao invés de proteger, teve consequências drásticas no espólio 

das terras indígenas, pois inaugurou uma política agressiva. Afinal tornaram-se mais 
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frequentes as disputas por terrenos e pela sua legitimação.
53

 As terras de aldeias em que 

os índios estavam “misturados à população” poderiam ser incorporadas pelo Estado. As 

províncias passam então a negar a existência de índios para se apropriar destas terras. 

Do mesmo modo, em muitos municípios criou-se a ficção da inexistência de terrenos 

devolutos, que ficariam sob o poder do Estado. Desse modo, deu-se prosseguimento à 

expansão desenfreada dos domínios de fazendeiros e lavradores.  

A ocupação do território, justificada pela necessidade de 

civilizar os sertões, precisava ocorrer de modo racionalizado, e era 

necessária uma política que definisse o lugar das populações indígenas 

que vagava pelo território não só “aterrorizando colonos e 

viajantes”, mas também ocupando terras consideradas “fertilíssimas” 

que deveriam ser aproveitadas.  

Vemos em exemplos como a do Aldeamento de São Pedro de Alcântara, que 

aquele tipo de empreendimento, assim como as colônias militares, foram estratégicos 

para o intuito de sustentar o avanço da colonização para o norte e oeste paranaenses, 

rumo ao Mato Grosso. A região do sertão do Tibagi foi palco de várias guerras de 

conquista desde o século XVI, motivadas por objetivos diversos, como a busca por 

metais e de uma rota para o Paraguai e Peru, realização de expedições portuguesas e 

espanholas, a implantação das Reduções Jesuíticas no Guairá (no XVII) e a extração de 

ouro e diamantes (no XVIII). Em todos eles houve a resistência de vários grupos 

indígenas. 
54

  

Na década de 1840, João da Silva Machado (barão de Antionina) iniciaria nova 

tentativa de conquistar os vales do Tibagi. Atraindo tribos Kaiowá que viviam nas 

margens do rio Ivinheima no Mato Grosso, buscava viabilizar o avanço sobre aqueles 

sertões: 

 Hoje, porém, esta tribu de que fallo, sendo inimiga dos Goyanazes 

(Kaingang), serve como de um ponto avançado, que nos defende dos assaltos 

d’estes; e assim tem facilitado a cultura de muitas e excellentes terras antes 

abandonadas, e dado segurança aos moradores e viandantes que passam por 

essa estrada, ainda há bem poucos anos perigosíssima. 
55
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Com esse intuito, doou terras para formação de Aldeamentos em Itapeva da 

Faxina, na Província de São Paulo, em 1843, e articulou a criação dos aldeamentos de 

São Pedro de Alcântara, Pirapó e São Jerônimo, na província do Paraná. Além disso, ao 

estabelecer negociações com grupos indígenas, forjava motivos para justificar ofensivas 

contra grupos rivais dos aldeados, enfraquecendo as sociedades indígenas. 
56

 Para Silva 

Machado “abrir o caminho comercial até o Mato Grosso pelos rios da bacia do Paraná 

significava transitar pelos territórios dos Kaiowá nas margens ocidentais desse rio, por 

isso era de extrema importância torná-los aliados”. 
57

 Neste projeto de colonização no 

Tibagi, o Barão de Antonina pretendeu liberar as pastagens do sul do Mato Grosso das 

tribos e formar um cordão protetor, que isolasse os grupos arredios. Dessa forma os 

aldeamentos serviam como entreposto de alianças e negociações, até que permitisse 

avanço colonizador e enfraquecimento das estratégias indígenas de resistência. 
58

  

Os conflitos entre tribos rivais eram utilizados como forma de proteção da 

esquadra colonizadora. Dessa forma, caciques como Vitorino Condá, responsável pela 

proteção dos aldeamentos de Guarapuava e Palmas, ambos na Província do Paraná, 

eram enviados para promover o contato com outras tribos e proteger a expansão sobre 

estas terras. Em 1854, o vice-presidente Teófilo Ribeiro de Resende informou que “não 

se teve em três meses notícia do cacique Viri e sua comitiva, os quais vigiavam e 

mantinham afastados estes índios selvagens. Estes retornaram a um mês com índias e 

crianças selvagens capturados em um encontro entre os grupos”.
59

 A política indigenista 

procurava formar, a partir dos aldeados, milícias, colocando-os contra as tribos 

resistentes.  

A criação de mais aldeamentos é percebida como fundamental para a diminuição 

das ocorrências graves com os índios selvagens nas fronteiras com os sertões 

desconhecidos. O sertão é pensado como espaço alheio a civilização - obsessão dos 

homens daquele tempo- o que justificava a ânsia pela sua conquista, incluindo a 

subjugação de seus habitantes. Em um contexto de afirmação da soberania nacional, as 

populações indígenas não deixavam de ser percebidas como um entrave, pois 
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pressupunham a existências de diversas nações e não compartilhavam os valores da 

cultura ocidental, e esta patologia deveria ser eliminada. 
60

  

No discurso dos dirigentes e intelectuais isso se faria através da catequese e do 

trabalho produtivo. Em 1861 o ministro da Guerra, então Marquês de Caxias (e depois, 

Duque de Caxias), reconhecia a importância das colônias militares para o povoamento 

das fronteiras com auxílio da catequese, pois promoveria “o desenvolvimento das 

populações em locais ermos, e procurando atrair ao grêmio do cristianismo e da civilização 

milhares de homens que vivem no seio da barbaria e da profunda ignorância, os quais 

infelizmente ainda abundam em nossas virgens florestas. 
61 

Desse modo, a criação da Colônia Militar do Jataí tornava-se o primeiro passo 

para liberação dos imensos territórios Kaingang e Kaiowá dos vales do Tibagi, e por 

conseguinte, a proteção da via de comunicação que o Barão pretendia criar. As 

populações indígenas representavam um embaraço para ocupação do território, que 

dependia da abertura de novas estradas e que estas fossem seguras. O Regulamento das 

Missões representou mais uma forma de controle da população indígena através do seu 

aldeamento, circunscrevendo-os a reduzidas e fixas porções de terras, “limpando” 

territórios para uma colonização produtiva, estabelecendo a segurança e atendendo a 

interesses de proprietários que desejavam expandir seus domínios.  

Esta situação pode ser verificada no norte paranaense com a criação do 

Aldeamento de São Pedro de Alcântara e da Colônia Militar do Jataí. Em 1864 foram 

medidos lotes de terras para dar aos empregados do aldeamento, e em 1867 foram 

distribuídos 36 lotes de terras para os moradores da colônia militar, medidos e 

demarcados no ano anterior. Frei Timótheo, diretor do referido aldeamento, julgava ser 

conveniente que um número de secções de 500 braças em quadra fossem medidas para 

“poder brindar como é de direito alguma família que para o futuro se proponha vir 

trabalhar e povoar o lugar e mesmo vindos para os que se apresentarem para este fim, 

conforme as leis vigentes”
62

. Em seguida, ele também lembrava que 

 

 [...] se faz muito necessário que Vex se digne ordenar que se ponha em 

execusão o artigo das Instruções de 25 de abril de 1857 que determina um 

terreno patrimonial de uma légua em quadra destinada ao uso e fructo dos 
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indios aldeados nesta aldea mandando ordem ao engenheiro e instruções para 

essa medição. 
63

 

 

Entretanto, tal pedido nunca fora atendido. Já em 1869, o ministério da 

Agricultura, prevendo extinguir aldeamentos nos quais a população fosse considerada 

civilizada, solicitou informações a respeito do estado desses núcleos das províncias. Os 

levantamentos foram encaminhadas pelo diretor e subdelegado do Jataí, Antônio José 

Pinto Bandeira, segundo o qual:  

  

“direi que não julgo os indios de ambas as tribos em estado de serem 

emancipados e lhes ser distribuídos lotes de terras vendendo –se por 

ventura as que ficassem devolutas; isso assim fasendo-se teria de 

apparecerem casos bem desagradáveis ou por outro bem horríveis como as 

carnificinas que a algum tempo se derão em Guarapuava . Fallo asssim por 

que os indios mais ou menos supõem que todas estas mattas lhes pertencem e 

desde que desapparecesse o regimem actual e viesse algum cultivar terras [?] 

as suas teria de impreterivelmente apparecerem morticínios não em pequena 

escala.
64

 [grifo nosso] 

 

Acelerar a atração de colonos para povoar aquelas matas era uma preocupação 

do governo, bem como a suprimir os gastos com os aldeamentos e liberar as terras 

indígenas para sua venda. Por outro lado, eram ignoradas as solicitações para 

demarcação das terras destinadas ao uso dos índios aldeados. Como as terras do Tibagi 

eram tão férteis quanto assinalava quem passava pela região, consideramos pertinente a 

hipótese de que o governo pretendia liberá-las para produções mais rentáveis. Em 1876, 

o presidente apontava que  

 

Ultimamente a população do aldeamento tem augmentado com o 

estabelecimento de famílias que das províncias de Minas e São Paulo para ali 

tem ido atrahidas pela uberdade espantosa do terreno , que se presta 

maravilhosamente a cultura de todos os produtos tropicaes.[...]
65

 

 

A diretoria-geral dos Índios, que deveria exercer o papel fiscalizador das 

aldeias no Paraná, segundo o presidente Francisco Liberato de Mattos “é exercida pelo 

brigadeiro Francisco Ferreira da Rocha Loures, e não tem se tirado nenhum proveito da 

sua criação, pois o brigadeiro tem habilitações para desempenhá-lo, mas ocupa todo seu 

                                                           
63

 Ibidem.  
64

DEAP, Nota: AP 317, p.15-18. 07/11/1869 Antonio José Pinto bandeira-Diretor Colônia Militar e 

subdelegado do Jataí a Joaquim José Borges Delegado de Policia da cidade de Castro.  
65

 PARANÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa do Paranã no dia 15 de fevereiro de 1876 

pelo presidente da provincia, o excellentissimo senhor doutor Adolpho Lamenha Lins. Provincia do 

Paranã, Typ. da Viuva Lopes, 1876. 



  229 

tempo nos cuidados da sua fazenda”.
66

 Rocha Loures era um grande fazendeiro, ligado a 

oligarquia latifundiária, e justificou seu pouco empenho no cargo em razão de que se 

tornava 

mister gastar-se com estas secretarias e com as primeiras edificações nas 

reduções e nas estradas que devem desde logo comunicar umas com outras; 

devem vencer ordenado os diretores gerais , os parciais e mais 

empregados, sem o que não é possível fazer-se cumprir os seus deveres. 
Sei que isto importara muitas sommas e que por isso se ade achar exagerada 

este meu mal traçado plano; porém eu considero essas despesas 

insignificantes quando vejo os bens que dahi podem resultar-nos , tanto mais 

que milhares de contos se estão dando para a colonização estrangeira!! A 

Assembleia Geral e mesmo provincial costumão marcar cotas para este 

serviço publico ,mas acho ellas tão insignificantes, que melhor fora dessem-

lhes algum outro destino , porque dar-se poucos meios a sertas cousas, é 

desmoralisar-se , em vez de lhes dar impulso, resultando daqui o falso juiso 

que se faz quase geralmente de serem os indios incathequisaveis , pois que na 

verdade em nossos tempos nada se tem feito. [grifo nosso]
 67

 

 

 

Em contraposição a Loures, aqueles que ocupavam a presidência 

constantemente apontava que “os gastos para a manutenção das missões 

são elevados e os trabalhos missionários são pouco efetivos”.68 Uma 

das excções foi Manoel Antônio Guimarães, que em 1873 destacava que os 

óbices para o desenvolvimento da catequese se deviam “aos exíguos 

recursos votados pelo governo”.69 Percebemos que cada esfera buscava se 

esquivar das responsabilidades: o governo imperial reclamava dos grandes gastos com a 

catequese e culpava o diretor-geral os diretores dos núcleos e a população indígena pelo 

mal estado dos aldeamentos. Por outro lado, na esfera provincial o diretor-geral e os 

diretores dos núcleos atribuíam os seus insucessos à falta de recursos.  

Apesar das contradições e debates em torno da administração e dos moldes a 

serem seguidos nesses aldeamentos, o que se identifica na historiografia a respeito do 

Regulamento das Missões e seus mecanismos é que ele representou um desastre para as 
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populações indígenas, pois consolidou o processo de expropriação de suas terras. Ele se 

mostrou pouco útil no que tange a proteção desses povos e de suas terras frente aos 

interesses de proprietários, dando margem para abusos de particulares. Dessa forma, os 

aldeamentos gradualmente converteram-se em povoados e pequenas vilas de ocupação 

predominantemente branca. Nesse sentido, a política foi um sucesso promovendo a 

colonização, a agricultura, o progresso e a incorporação da população indígena como 

mão de obra em atividades produtivas e comerciais.  

Em Pernambuco, no Aldeamento de Escada, por exemplo, esse processo já 

estava avançado na década de 1860, como demonstrou Edson Silva. Os arrendatários e 

invasores dominavam a política local e alimentavam as ideias de extinção da aldeia e 

remoção das famílias, o que foi intensificado após a elevação do povoado à categoria de 

vila, em 1854. Após isso se efetivar, a própria Câmara Municipal local solicitou terras 

para seu patrimônio, justificando terem os índios “desaparecido”.
70

 E em 1862 foi 

determinado que se deveria “distribuir a cada família terreno suficiente, que ficará 

sendo de sua propriedade após cinco anos de residência e cultura”, mas ainda assim os 

esbulhos continuaram e a demarcação não foi sequer iniciada.
71 

Os índios da Aldeia de 

Escada, que achava-se quase completamente invadida pelos senhores de, foram 

removidos para região do Riacho do Mato, na área da Colônia Militar de Pimenteiras, 

onde tiveram terras demarcadas por determinação do ministro da Agricultura após 

diversos protestos. 
72

 

No aldeamento de São Miguel de Barreiros, também na Província de 

Pernambuco, Lorena Ferreira percebe que diante da expansão açucareira vivenciada a 

partir da década de 1830 surgiram novas formas de resistência dos índios Tabajara-

Potiguar. Dentre os aldeados existiu um esforço de adaptação e organização social, no 

qual eles se utilizavam da condição de aliados para resistir enquanto grupo étnico e 

garantir parcelas de suas terras imemoriais.
73

 Contudo, a própria liderança dos índios 

Potiguar, Agostinho Arcoverde, realizava ações em desacordo com os interesses da 
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comunidade, como arrendar as terras indígenas a senhores de engenho. 
74

 Para Ferreira, 

a ação conjunta da diretoria-geral dos Índios e da Repartição Geral das Terras Publicas 

facilitaram o processo de destituição das áreas indígenas no XIX. O território dos índios 

da região de Barreiros foi esbulhado até a quase total usurpação na década de 1870. No 

processo de demarcação realizado quando a aldeia estava para ser extinta, em 1873, a 

pior parte das terras acabou ficando com os índios: foram distribuídos a eles apenas 

quarenta e sete lotes, para famílias antigas do aldeamento.
75

  

Na Província do Paraná, o avanço sobre as terras indígenas resultou em formas 

de resistência semelhantes por parte dos índios Kaingang, Kaiowá e Guarani através do 

contato por meio dos aldeamentos e alianças, além dos conflitos diretos com os 

invasores. A reivindicação jurídica pela demarcação de terras ocorreu de forma mais 

limitada entre as lideranças indígenas de Guarapuava
76

, região que já se encontrava em 

fase de ocupação avançada na década de 1850. Contudo, a respeito dos aldeamentos no 

Tibagi, entre 1855 e 1895, não verificamos reivindicações pela posse definitiva da terra 

pelos aldeados.  

Nesse caso, especificamente, o que se percebe é que o avanço predatório de 

fazendeiros sobre o território não se processou até o início do século XX. Apesar do 

povoamento da região por não-índios ser estimulado pelos diretores dos núcleos e 

presidentes, a população que ali chegava era principalmente de livres pobres, que não 

possuíam capital para investir. Assim, não identificamos conflitos entre os índios e os 

nacionais, que estivessem assentados na luta pela demarcação e legitimação das terras 

indígenas. A economia da província em meados do século XIX, ainda girava em torno 

do comércio de tropas de muar e da erva-mate, o que reduziu o interesse dos fazendeiros 

sobre aquelas paragens. O crescimento vertiginoso daquela área só se efetuaria a partir 

de 1930, com a criação da Companhia de Terras do Norte do Paraná e a construção da 
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estrada de Ferro, principal fator de valorização daquelas terras e responsável pela 

criação do imaginário da região como um “Eldorado” a partir de 1950. 
77

  

Resgatamos, nesse ponto, a obra de José de Souza Martins
78

, na qual o autor 

aponta para dois movimentos no avanço sobre as terras: o das frentes de expansão, 

marcadas por um avanço da fronteira demográfica, que acontece de forma espontânea e 

ligada a uma agricultura de subsistência; e o das frentes pioneiras, caracterizadas pela 

transformação da terra em equivalente de capital e produção de mercadoria. A primeira 

estabeleceria uma nova fronteira demográfica, enquanto a outra uma fronteira 

econômica. Percebemos, na ocupação do Tibagi no século XIX, que as frentes de 

expansão predominam inicialmente, mas foi fundamental para a posterior ocupação 

econômica.  

Conquanto a ocupação e esbulho das terras indígenas tenha se processado de 

maneiras e em momentos distintos nas diversas partes do território brasileiro, o que se 

verifica é o Regulamento das Missões, assim como a Lei de Terras, permitiu o paulatino 

esbulho das terras indígenas, no contexto de organização da propriedade privada da 

terra. Na província do Paraná, o processo já estava em andamento com a ocupação dos 

Campos de Guarapuava e Palmas a partir da década de 1820. A partir de 1855, ele se 

iniciou nos sertões do Tibagi. Um longo processo que tinha como objetivos a realização 

dos projetos de colonização, produção agrícola, criação de redes de comunicações entre 

as províncias, entre outras prerrogativas que para o governo propiciavam a consolidação 

do Estado.  

  

5.2. Trabalho indígena no Tibagi: resistência e acomodação 
 

 

 

Os indígenas foram a primeira fonte de mão de obra no período colonial e 

serviram, igualmente, como força militar e contingente para a colonização de territórios 

em disputa, de modo a garantir a posse para a metrópole portuguesa. Posteriormente, 

eles se tornariam mão de obra inicial para as explorações agrícolas dos colonos, através 

da escravização pelo apresamento direto ou com estímulo o às guerras para compra de 
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prisioneiros.79 
E, apesar da importação de escravos africanos ter se iniciado em 1568, 

suplantando o emprego do trabalho indígena ,nas áreas de plantation e no litoral, os 

nativos continuariam a ser importantes para o labor nas capitanias do sul e norte, como 

na Amazônia. 
80

 A escravização dos índios foi abolida diversas vezes e de modo mais 

ressonante com a declaração de sua liberdade irrestrita em 1757, quando houve a 

criação do Diretório dos Índios, encabeçado pelo Marques de Pombal. Contudo, ela 

perduraria até pelo menos meados do século XIX. 
81

 Segundo Rita Almeida, a 

legislação sobre os índios até a segunda metade do XVIII é extensa e  

 

pode ser escrita ou lida no contexto das relações de trabalho. Isto porque 

todas as leis gravitam em torno da questão sobre quem exerce o controle e a 

administração dos índios, no que de fundamental riqueza representaram 

durante a colonização, ou seja, como população e força de trabalho.
82

 

 

A respeito da região que abordamos em profundidade nesse trabalho (a do 

Jataí), é comum encontrar, nos inventários dos fazendeiros de Paranaguá da última 

década do século XVIII e princípios do XIX, os relatos sobre os “gentios de guerra” 

escravizados (coroados e botocudos), aprisionados nas investidas que os fazendeiros 

faziam, em represália a ataques e assaltos destes indígenas às fazendas e tropas. 
83

 A 

partir de 1808, a declaração de guerra justa contra os Botocudos e os Kaingang 

legalizava novamente a escravização por tempo determinado desses povos, que previa 

termos pedagógicos de submetê-los à agricultura e aos serviços mecânicos para que 

“perdessem sua atrocidade”.  

 Com a promulgação do Regulamento das Missões de 1845 os índios não 

poderiam ser escravizados, mas sua tutela e controle através dos aldeamentos também 

previa sujeitá-los ao trabalho como único meio pelo qual alcançariam a civilidade.  

Esta perspectiva de inserção indígena no trabalho agrícola seria articulada a 

necessidade de ampliar as culturas agrícolas na província do Paraná. A escassez de 

produção agrícola na província e a dependência de importação sempre foram alvo de 

                                                           
79

Cf., CUNHA, Manuela C. Legislação indigenista no século XIX...p.23. 
80

Cf. MARTINS, Diego de C. O tráfico de escravos nos rios da Guiné e a dinâmica da economia 

atlântica portuguesa (1756-1807). (Dissertação de Mestrado ), USP, 2015.  
81

 Segundo Cunha mesmo na corte até 1850 se encontravam escravos índios. CUNHA, Manuela C da. 

Legislação indigenista no século XIX...1992.p.23 
82

ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório do Índios: um projeto de ‘civilização’ no Brasil do século 

XVIII. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1997, p.37 
83

 PILATTI BALHANA, Altiva; PINHEIRO MACHADO, Brasil; WESTPHALEN, Cecília M. História 

do Paraná. Curitiba: Editora Paraná Cultural, 1969.p.92 



  234 

preocupação por parte dos presidentes, muitos dos quais consideravam a utilização da 

mão de obra indígena (abundante nos sertões) um meio de desenvolver a agricultura e a 

exploração dos imensos campos paranaenses. Em 1859, o presidente Liberato de Mattos 

indicava que na província havia apenas 98 alambiques, 29 engenhos de descascar arroz, 

12 engenhocas que fabricavam açúcar e 13 moinhos.
84

 Para alguns presidentes, o 

desinteresse da elite paranaense pelas atividades agrícolas era prejudicial, pois como 

apontou Oliveira Lisboa 

 

A nação rica é aquella que tem agricultura desenvolvida em alto grão. Só as 

nações agricultoras podem subsistir a si mesmas; as que dão ao commercio e 

manufaturas , estão dependentes daquellas. Faltam –no braços, systema e 

ordem ; já vedes que precisamos de tudo , e que de tudo devemos cuidar, para 

o bem da província.
85

 

 

A partir da década de 1860 muitos fazendeiros substituíram a finalidade de 

suas fazendas de criação de gado, que exigiam menor força de trabalho e auferiam 

grandes lucros. 
86

 Muitos deles passaram a residir nas cidades, abandonando a 

agricultura e vendendo ou arrendando boa parte de seus escravos para trabalhar nos 

cafezais paulistas. Além disso, a coleta de erva-mate nativa do Paraná constituía produto 

básico da exportação, atividade à qual se dedicava “excessivo número de pessoas”, 

apontava o primeiro presidente da província, Zacarias de Gois e Vasconcelos.
87

 Na 

economia paranaense predominava o comércio à autossuficiência das fazendas, o que 

anulava a possibilidade de desenvolvimento das culturas agrícolas nos campos.
88

  

Assim o desenvolvendo da agricultura no Tibagi, a partir da mão de obra 

indígena foi comumente debatido. Os índios aldeados em São Pedro, São Jerônimo e 
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Pirapó desempenharam, a partir de 1855, as mais diversas atividades. Os Kaingang 

eram comumente engajados para os serviços nas estradas, enquanto os Kaiowá 

preferiam trabalhar nas roças. Durante a abertura da estrada entre o Jataí e os Campos 

Gerais, o sertanista Lopes apontava que ela “será effectuada allém dos camaradas 

contratados seja pelos trabalhos, como para os transportes dos mantimentos com 40 ou 

mais indios coroados aos quaes já forneci a este fim a ferramenta necessária a estes 

trabalhos e munição para caça etc”.
89

 Eles recebiam uma alimentação diária e um salário 

muito abaixo daquele que os nacionais cobravam para as mesmas atividades.  

Em 1891, a manutenção da estrada da colônia militar até Castro ficou a cargo 

do diretor do aldeamento de São Jerônimo, sendo aconselhado pela Delegacia Geral de 

Terras que deveria ser executada de preferencia pelos índios aldeados neste núcleo e em 

São Pedro. De acordo com o José Joaquim da Costa, diretor do São Jerônimo: 

 

Dei andamento aos trabalhos com três turmas compostas somente por indios 

aldeados, com os quais contratei 3 leguas ao preço de 3 reis o metro quadrado 

conforme se vê das contas apresentadas. Os indios depois de haverem quase 

concluído as suas empreitadas desanimaram e maior parte abandonaram o 

serviço[...]Realmente como bem pode imaginar esse trabalho feito em um 

sertão imensamente espesso e de troncos tão colossais não compensa os 

sacrifícios por eles feitos e tão diminuto salário e tanto é que com 

particulares não tem podido contratar ao preço de 4 reis metro 

quadrado de modo que estão os trabalhos paralisados pelas razões que 

exponho, tomei a deliberação de comunicar para recolher o saldo existente é 

de 800$120[...][grifo nosso].
90

 

 

Em atividades como a de remadores, os índios eram sempre preferidos por sua 

destreza e conhecimento das vias fluviais. Em excursão ao salto das Sete Quedas, os 

irmãos Nestor Borba e Telêmaco Borba organizaram uma comissão composta por doze 

camaradas (dois brasileiros e oito Kaiowá e Guaranis, e mais dois coroados) para 

servirem de intérpretes. E afirmava que  

 

Nós, que muito desejamos ter o Paraná prospero e feliz, lamentamos o 

abandono e descuido completo dos infelizes indígenas, que são os legítimos 

brasileiros, nascidos do solo, os quaes, d’esde muitos anos, podem ser 

vantajosamente aproveitados em serviços uteis e produtivos[...]essa numerosa 

porção dos naturaes do Brasil-gente, que pode ser aproveitada não só por 

humanidade, com em bem do aumento da população, sem custar as grandes 

somas, que o tesouro publico despende. É fora de duvida que, além de outras 
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razões de nativismo, acresce que taes homens estão perfeita e cabalmente 

adaptados ao clima, onde nasceram.
91

 

 

Em 1874, o engenheiro Bigg-Wither, em expedição pelos rios Tibagi e 

Paranapanema, recebeu auxilio do administrador de São Pedro, Telêmaco Borba, que 

contratou para a tripulação cinco índios Kaiowá. Segundo o engenheiro, o amigo 

“recomendou-os calorosamente de preferência a quaisquer outros brasileiros, e nunca 

uma recomendação foi melhor justificada em resultados. O modo com que eles 

manobravam as canoas era inteiramente diferente daquele a que estávamos habituados 

no Ivaí”.
92

 O engenheiro Feliciano Nepomuceno Prates também engajava 

índios do Aldeamento de São Pedro mediante salário de 20 réis mensais. 

93 

Sobre a utilização do trabalho indígena, o Regulamento das 

Missões previa o trabalho remunerado para particulares, desde que não 

fosse forçado (art. 1º e 28º). Apesar de nos casos analisados no 

Tibagi os índios receberem um salário, o que se verifica é que eles 

eram sempre inferiores aos dos de trabalhadores nacionais, revelando a 

persistência de exploração dos índios pelos diretores e particulares. 

Além disso, Cunha aponta que, no geral, comprava-se por preços mais 

baixos a produção dos nativos. 94 A fala do missionário, Frei Timótheo 

relatou que: 

 

Os indígenas não entendem por ora o serviço comum e muito menos paiol 

comum, mas entendem que se o serviço não for totalmente em sua vantagem 

se lhe deva pagar, mas como no pagamento não são demais exigentes, 

sempre alcansasse o fim fazendo os trabalhos , dando elles alguma coisa, 

embora de pouco valor.[grifo nosso]
95
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 Nos aldeamentos as roças de milho, feijão, arroz e cana, e a produção da 

aguardente eram as principais atividades dos índios aldeados e inclusive Frei Timótheo 

aludia que os comerciantes da colônia adquiriam por preço baixo o produto dos índios.
96

  

Contudo, em muitos momentos a produção ficava parada em decorrência da 

falta de boas estradas. Em 1879, Frei Timotheo lastimava “[...] o estragos das secas e da 

geada e a nenhuma concorrência no mercado nas compras das águas ardentes e açúcar 

que se fabricava pelos índios e moradores em grande escala”. 
97

 

 

Tabela 15-Excedentes produzidos pelos índios no Aldeamento de São Pedro (1868). 

Produto Qtde. Kaingang Valor de Venda Qtde. Kaiowá Valor de Venda 

Aguardente 90 barris 900$000 - - 

Açúcar 60 arrobas 240$000 - - 

Milho 300 cargueiros 300$000 - - 

Feijão 60 alqueires 120$000 50 alqueires 100$000 

Rapadura - - * 50$000 

Arroz -  40 alqueires 120$000 

Outros    300$000 

Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados In: ORLEANS, Casemiro Maria de( Frei). Pai dos Coroados. 

Curitiba:Tip. Max Roesner,1957.p.201 

 

Tabela 16-Plantações do Aldeamento de São Pedro (1872). 

Produto Qtde produzida núcleo 

(empregados) 

Qtde produzida pelos 

índios  

Produção índios 

(%) 

Milho-alqueires 5.430 1.700 31,3% 

Feijão  320 110 34,3% 

Arroz  106 40 37,7% 

Polvilho 20 - - 

Açúcar – arrobas 152 60 39,4% 

Aguardente– 

medidas  

2.124 1.620 76,2% 

 Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados contidos no Relatório do presidente da província do Paraná, 

Presidente Venâncio José de Oliveira Lisboa 1872. 

 

Os quadros indicam, quais  produtos eram cultivados e comercializados pelos 

índios. E vemos que dos produtos citados, apenas a aguardente era produzida em maior 
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quantidade pelos índios que pelos nacionais, os demais produtos eram produzidos, 

sobretudo, para a subsistência. Estes percebiam como mais vantajoso a produção e 

comércio dos derivados da cana de açúcar. Fica evidente como eles tinham a preferencia 

pela produção de aguardente, e os Kaingang chegaram, inclusive, a exigir um alambique 

próprio para sua produção. 
98

 Estes identificaram a atividade como a mais rentável, 

devido à demanda dos mercados de Castro e Tibagi.  

 

Além de pequenos lavradores, jornaleiros na abertura de estradas, remeiros e 

tradutores, a população indígena deveria tornar-se força militar nas áreas de fronteira, 

tarefa para a qual, se acordo com o Marques de Olinda,  

 

convinha chamar os indios errantes que habitam entre aqueles rios e dar-lhes 

a ser possível uma organização tal que possão se não auxiliar –nos em 

qualquer luta contra as forças paraguaias servirem ao menos de [?] que nos 

anunciem toda e qualquer invasão do território brasileiro. 
99

 

 

Em 1868, o ministério da Agricultura lembrava que “convém que Vex mande 

fornecer aos diretores dos mencionados aldeamentos o armamento e munição que julgar 

indispensável afim de que os índios aldeados unidos ao referido destacamento possão 

com maior segurança defenderem-se”.100  

Não se pode ignorar que os aldeamentos serviam fundamentalmente de 

infraestrutura, fonte de abastecimento e reserva de mão de obra em um movimento de 

colonização dos sertões, como revelou Manuela Carneiro da Cunha 
101

. Fernanda 

Sposito corroborou esta perspectiva ao analisar o contexto de criação do Regulamento 

de 1845, que foi seguido pela Lei de Terras de 1850, apontando que o problema 

indígena continuava a ser uma questão de mão de obra, tanto quanto uma questão de 

terras. 
102

 A iminência do fim do tráfico negreiro e do afluxo de escravos africanos para 
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a zona cafeeira fazia com que os povos indígenas fossem comumente cogitados como 

meio de resolver a questão da mão de obra. 
103

 

As falas do governo buscavam estimular empresários e fazendeiros a investir 

no trabalho indígena, sendo a catequese objeto “da maior importância social, mas 

também de incontestada vantagem para os interesses da agricultura e indústria do país, 

as quais encontram neles trabalhadores e auxiliares.
104

 Este discurso se fortaleceu após a 

proibição do tráfico em 1850. No entanto, a preocupação com a falta de força de 

trabalho, que desde a década de 1850 se repete nas Assembleias Gerais e provinciais, 

não era até 1870 um problema iminente para os grandes proprietários do sudeste 

paulista, por exemplo, que passaram a importar escravos das regiões em declínio 

econômico.
105

 Mesmo em outras regiões, o interesse do governo se voltava para o 

imigrante, pois este era considerado elemento industrioso e civilizado, que poderia com 

excelência constituir o povo brasileiro.  

Em 1850, quando Curitiba ainda fazia parte da província de São Paulo, o 

presidente Vicente Pires da Motta já apontava que o “Aldeamento de Palmas está em 

decadência, pois não existem sacerdotes dispostos” e quem disso, “os moradores fogem 

dos índios ou os hostilizam ao invés de atraí-los” e apenas o aldeamento de São João 

Batista da Faxina, criado pelo Barão de Antonina em 1844, dava “esperanças de 

prosperidade o que se deve ao missionário Capuchino que o dirige”. 
106

  

Esses e outros legisladores não conseguiam ver na população indígena uma 

força de trabalho ativa. Os relatórios presidenciais constantemente apontavam a 

decadência dos aldeamentos, tendo em vista que estes núcleos não ofereceram uma mão 

de obra desejada, pois os índios não se engajavam de maneira estável, e produziam 

principalmente para subsistência. As populações indígenas, que no discurso de setores 

do governo tinham possibilidade de “regeneração” a partir do desenvolvimento do 

trabalho agrícola, não passaram a ser extensamente empregados como mão de obra 

livre, pois em muitos momentos evadiam-se dos núcleos para as matas. Apesar de 
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alguns de seus descendentes trabalharem na abertura de estradas e cultivo de roças, 

“[...] o número de índios varia e as vezes desaparece [dos aldeamentos] quando a 

colheita é insuficiente, voltam para as matas para supri-la com a caça e pesca”
107

, 

apontava o vice presidente José Antônio Vaz de Carvalhaes, em 1857. Para a maior 

parte da elite política do governo “os índios são vistos como braços ociosos e 

perdidos”.
108

 

Em 1865, Padúa Fleury, presidente do Paraná, indicou que “A indolência e o 

nomadismo são vistos como os principais males, o que reduz o índice de 

catequização”.
109

 Neste sentido, muitos consideravam que “a catequese dos índios não 

tem tido progressos”. 
110

 Essa opinião frustrada a respeito dos aldeamentos vinha 

acompanhada de uma noção de “decadência” e decrepitude inerente aos povos 

indígenas. Quando políticos como Domiciano Leite Ribeiro apontavam que “esta raça 

infeliz está destinada a desaparecer totalmente da face da terra. Encontram-se na 

barbárie”
111

 corroboravam a postura pessimista de Francisco Adolfo Varnhagen, que 

assentou sua aversão ao indígena em sua História Geral do Brasil.
112

 Ele propunha a 

entrada nas matas, mediante as bandeiras para captura e escravização temporária. 

Esse discurso da decadência e não adaptação dos índios ao trabalho foi 

predominante em todo o período analisado, e não estava restrito a um partido ou outro, 

podendo ser identificado tanto na década de 1850, logo depois de decretado o 

Regulamento das Missões, como no período que vai das décadas de e 1860 à 1890. Por 

outro lado, de maneira mais sutil, despontavam visões dissonantes com uma perspectiva 
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mais positiva da população indígena e dos aldeamentos, sendo identificada na Província 

do Paraná mais incisivamente na década de 1880.  

Os debates intelectuais e políticos eram intensos, e discursos agressivos 

sustentados na literatura sobre hierarquia das raças e evolução (como a produzida por 

Varnhagen), foram rebatidos por alguns políticos e intelectuais que percebiam como 

causa do atraso indígena a má administração do sistema de catequese. O primeiro 

diretor-geral dos Índios de São Paulo, por exemplo, o militar, estadista e intelectual José 

Joaquim Machado de Oliveira, em sua Notícia raciocinada sobre as aldeias de índios 

na província de São Paulo, de 1845, condenava as ações destrutivas e percebia a 

catequese como um meio de trazer braços úteis para o Estado. Contudo, pensava que 

estes deveriam ser utilizados nas atividades nas quais estavam acostumados.
113

 O vice-

presidente, filiado ao partido liberal, Henrique B. Rohan condenava a ineficiência do 

sistema empreendido, pois as aldeias não preparavam os índios para o trabalho. 
114

 O 

vice-presidente deslocou então a culpa da esfera da “natureza decadente” do índio para 

o descaso do Estado em relação aos aldeamentos sob o Regulamento das Missões. Da 

mesma maneira, o vice-presidente José Antônio Vaz de Carvalhaes concluía, em 1863, 

que “a obra da catechese, encontrando em geral na inhabilidade dos que nella se 

empregam mais embaraços ao seu desenvolvimento e resultados uteis, do que na 

selvajaria do índio, que, com maior ou menor custo, curva-se afinal aos atractivos da 

civilização”.
115

 

Ambos compreendiam que era necessário respeitar mais o modo de vida dos 

índios para que fosse possível atraí-los e torná-los úteis à sociedade. Essa perspectiva 

demonstra uma sensibilidade que precisa ainda ser melhor compreendida e mapeada, 

pois se relaciona com a experiência e carreira desses homens. Uma questão que John 

Monteiro abarca em seu trabalho, demonstrando como muitos intelectuais de gabinete 

reelaboravam sua compreensão sobre a população indígena quando passavam pela 

experiência prática em pleno sertão. 
116

 Monteiro percebe essa distinção no próprio 
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Resumo do Itinerário de uma Viagem Exploradora, escrito por John Elliott em 1847 e 

apresentado pelo Barão de Antonina ao IHGB. O registro demonstra uma clara 

percepção não apenas sobre a humanidade dos índios, mas também sobre a sua 

diversidade existente entre as tribos. Assim, contrapõe-se aos estereótipos dos índios 

como ferozes ou dóceis. 

A frustração das vozes governamentais se baseia no fato de não ocorrer por parte 

dos índios uma aceitação completa do modo de vida da sociedade circundante. Percebe-

se, então, no interior do sistema de aldeamentos interesses completamente distintos: os 

índios buscando manter sua autonomia, sua cultura e suas terras, e o Estado buscando 

submetê-los ao trabalho e tomar posse dos territórios dos nativos. Uma realidade 

complexa que não permitiu que a catequese e a civilização indígena, pensadas pelos 

estadistas do Império, ocorresse nos moldes desejados. Apesar da sedentarização de 

muitos grupos indígenas, a maior parte recusava-se ao trabalho nos moldes da grande 

lavoura.  

Os Kaiowá, por exemplo, não se mantiveram passivos diante da ação do Estado. 

Segundo Lucio Tadeu Mota, os índios dessa etnia – principal grupo aldeado- em São 

Paulo e no Paraná – estavam extrapolando os locais fixados pelas autoridades imperiais 

para sua instalação. Eles ocupavam-se das terras na altura de Salto Grande e ali 

mantinham seu modo de vida antigo apesar dos seus contatos com as populações 

brancas.
117

 Quanto à conversão, os missionários não apresentavam boas notícias. 

Respondendo a uma circular do governo central,
 
enviada a todas as províncias, no item 

"quantos casamentos?" Frei Timótheo de Castelnovo, do aldeamento de São Pedro 

afirmou que a poligamia simultânea impedia aquele sacramento.
118

 De fato, os 

Kaingang e Kaiowá não aceitaram o batismo e o matrimônio, e jamais abandonaram a 

prática tradicional dos rituais funerários, que realizavam no sertão, longe do aldeamento 

católico. Vemos então que a catequese passa por uma secularização, pois se referia mais 

ao aprendizado nas relações sociais, no convívio interétnico, do que a conversão ao 

catolicismo.
119

  

A seu modo, as populações indígenas reelaboraram a política de “catequese e 

civilização” estabelecida pelo governo e fixaram seu ritmo no funcionamento dos 

aldeamentos. A atração dos Kaingang foi mais difícil, mas as visitas deles nos núcleos 
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para solicitar presentes foram regulares: “Na colônia se S. Pedro, depuseram as armas e 

sentaram-se em boa ordem para receberem os brindes. Deu-se a estes boa parte da 

colheita do aldeamento” 
120

. No caso dos Kaiowá, eles tentavam preservar suas terras 

unindo aos brancos contra outras tribos. A partir dos aldeamentos os índios elaboravam 

redes de relacionamento com não índios, e construíam espaços informais e formais de 

participação política na formação do Estado nacional.
121

 A dinâmica destes núcleos 

indígenas corrobora a percepção  de que nenhuma dominação se sustenta unicamente 

pela coerção. Em 1876, a fala do presidente Lamenha Lins relativizava o fracasso dos 

aldeamentos lembrando que “foi uma ideia proveitosa ” e “[...] que se 

não podem vencer a índole errante dos indios ainda mesmo os mansos, 

conseguem modifical-a grandemente”, contudo também constatava que 

 

Assim que se a necessidade ou a paixão excita-os desenvolvem uma energia 

impetuosa, mas desde que se modificam estas causas, voltam a sua apathia 

habitual. Se alguns mostram aceitar certos costumes, aproximam-se dos 

aldeamentos, fazem plantações , empregam-se momentaneamente em alguns 

trabalhos –indicios de um carater que se abranda e inclina-se aos hábitos da 

vida sedentária – não se deve supor que estes indios troquem por Ella a vida 

errante que amam com paixão e não tem abandonado apezar de todos os 

esforços. Refractarios á constancia , demoram-se nos aldeamentos o tempo 

apenas de conseguir um objeto cubiçado como armas, enfeites, etc; para 

alcança-lo não duvidam trabalhar e ser obedientes; satisfeita porem sua 

modesta ambição , ou ao menor desgosto ou desconfiança de que pretendem 

contrariar seus hábitos de independência, voltam a vida errante das florestas e 

não há meios de atrahil-os de novo. 
122

 

 

Marta Amoroso identifica como as estratégias de aproximação e sedução, como 

a de “conquista do paladar” através de elementos que estes grupos desejavam (sal, 

açúcar, aguardente), obtiveram resultados no relativo controle sobre os grupos aldeados, 

indicando que eles absorviam valores da sociedade envolvente e para ter acesso a estes 
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bens realizavam atividades agrícolas e comerciais significativas.
123

 Concordamos com 

Amoroso nesse ponto, pois ficou evidente que os Kaiowá, Kaingang e Guaranis 

aldeados no Tibagi, ao mesmo tempo em que não aceitavam todos os hábitos da vida 

social, também não repeliam inteiramente o contato com os homens civilizados. Em 

1886, o presidente Joaquim d'Almeida Faria Sobrinho constatava que os índios 

 

Dedicam-se, em geral a todos os trabalhos uteis especialmente aos de 

lavoura, abertura de estradas e derrubada de matto, tendo os coroados 

actualmente grandes plantações de canna de assucar de cujos productos tirão 

recursos para compra de vestimenta e ferramenta. Do aldeamento de S Pedro 

já se exporta bastante assucar e aguardente para Castro , Tibagy, Ponta 

Grossa e centro de Matto Grosso em cujos logares a offerta de semelhantes 

produtos encontra preço bem elevado. Os índios guaranys e cayóas são muito 

dedicados e boas aptidões para o serviço de tropeiros , camaradas e 

remadores de canoas. Todos elles, porem, continuam amadores extremados 

da pesca e da caça para que tem uma irresistível propensão natural e d’onde 

tirão os principais recursos de nutrição. Com a introdução de moradores 

n’aqelles longínquos sertões, a catechese muito se tem desenvolvido; pois o 

índio por esse meio vae assimilando alguns princípios de civilização e 

progresso.
124

 

 

A utilização dos índios como mão de obra tornava-se fundamental nas áreas de 

fronteira como o sertão, para onde a imigração estrangeira não seria atraída, e a qual 

estavam adaptados. Apesar das críticas ao progresso dos aldeamentos, por longos anos 

eles foram mantidos e permitiram o povoamento nas áreas de fronteira do Jataí e 

Paranapanema, auxiliando as novas explorações sobre as vias fluviais e oferecendo mão 

de obra para abertura das primeiras estradas, navegação e na exploração da terra. O 

presidente Joaquim d'Almeida Faria Sobrinho ainda informava que  

 

Os indios deste aldeamento tem quatro engenhos de madeira de moer canna , 

um de ferro movido a água e alambiques , todos mandados fazer pela 

diretoria.[...] aquela fertilíssima região é dotada de todos os elementos para 

um belo futuro. Basta que se desenvolva em grande escala o plantio da cana 

de assucar e do café , para cuja cultura são invejáveis seus terrenos ,e será 

Ella o maior e mais poderoso centro exportador do interior da província, sob 

cujo ponto de vista já vae tendo importância. [...] O pessoal indígena , 

existente nos dois núcleo , com uma catechese de vistas largas e patrióticas , 

pode muito bem se transformar, como já está acontecendo, em inexcedíveis 

productores. Assim, pois é justo que se continue a lançar um bafejo 

proteccionista de civilização sobre essa infeliz população. 
125
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Compreende-se, dessa forma, a permanência dos núcleos no Tibagi, que 

permaneceram até os princípios da República. Pois, apesar de eles não concretizarem o 

processo de conversão “civilizatória”, mantinham os grupos indígenas sob vigilância e 

relativo controle e desempenhando atividades relevantes no processo de expansão para 

dentro. Para aqueles espaços, mesmo que a evasão ocorresse em diversas épocas, os 

índios regressavam para ter acesso a itens que desejavam. Dessa maneira, era possível 

para o Estado conhecer seus hábitos e estimular as atividades agrícolas e comerciais, 

além de recrutá-los como remadores, tradutores, milicianos, extratores etc.  

 Vemos que as posturas frente ao indigenismo não eram homogêneas, mas o 

projeto foi assumido como importante pela elite política de maneira geral, sendo um 

projeto executado pelo governo durante anos. E que, por isso mesmo, assumiu 

diferentes características conforme evoluía. Mas o que fica claro é que o controle que o 

governo pretendia era frágil, mas nem por isso, menos importante e precisava ser perene 

e reiterado, sobretudo, nas áreas mais longínquas.  

 

*** 

Através do Regulamento das Missões foi criado um aparato administrativo no 

âmbito provincial e vinculado ao governo geral, que se voltava para a constituição de 

aldeamentos. Esses empreendimentos deveriam promover condições para a civilização 

dos indígenas, de modo que eles fossem integrados à sociedade nacional, especialmente 

por meio do trabalho produtivo. O Regulamento, de 1845, estabeleceu também medidas 

que previam a reunião e o deslocamento dos aldeamentos e a absorção das terras 

indígenas das aldeias.  

A partir da fundação de aldeamentos e da domesticação da população indígena 

os sertões seriam “liberados” das hordas selvagens, tornando-se favoráveis para a 

ocupação por frentes colonizadoras. Diante da falta de elemento humano “qualificado” 

para realizar tal tarefa, recorreu-se à utilização do indígena diversas vezes. Apesar dos 

gastos e esforços dos missionários, os índios não abandonavam completamente às suas 

antigas tradições. Isso, no entanto, não levou à extinção total dos aldeamentos até a 

década de 1920. Afinal, bem ou mal esses núcleos mantinham os indígenas sob 

vigilância e controle, contendo os ataques e represálias de grupos arredios. A 
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experiência demonstrou a eficiência dos aldeamentos e era entendida no Império como 

o melhor método para penetração nos interiores. 

Desde o período colonial as entradas no sertão se fizeram com a utilização dos 

silvícolas, que conduziam os adventícios na descoberta dos interiores. Os índios eram 

também mediadores culturais, pois faziam a ligação dos elementos do meio ambiente 

com os da cultura dos “civilizadores”, guiando e conduzindo os desbravadores por 

caminhos árduos. 
126

  

Dessa forma, atentar para o contato dos adventícios com os naturais da terra 

significa ir além das perspectivas que consideram como únicas alternativas possíveis a 

aculturação ou a manutenção rígida das tradições. É preciso compreender a reelaboração 

das identidades étnicas indígenas como estratégias de resistência e também de 

acomodação. Apesar de os nativos terem sido seguidamente submetidos à violência, à 

exploração e à expropriação ao longo da história brasileira, não podemos ignorar a 

capacidade deles para construir espaços de resistência e atuar politicamente – sempre 

como intuito de proteger suas culturas, tradições e territórios ancestrais. Considerando 

isso, temos condições de fugir de estereótipos, de tirar o índio de simples papel de 

“vítima passiva” e reconduzi-lo ao posto de “sujeito de sua própria história”.  

Por fim, vemos que a expansão “civilizacional” sobre terras indígenas com o 

uso de meios brandos dissimulava os fins violentos de dominação territorial. Assim 

como a abertura de estradas, os planos de catequese indígena eram estratégias de busca 

pelo progresso, que revelam as contradições de um Estado que se pretendeu forjar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Sabemos que muitas questões apresentadas em nossa investigação ficaram sem 

conclusão e que novas surgiram. Mas é nosso dever tecer algumas considerações após 

termos nos dedicado, por dois anos, á análise da política de povoamento que integrava a 

colonização militar e a indígena, especialmente na região do Tibagi.  

 A ideia de uma unidade do território pressupunha não apenas a proteção de suas 

fronteiras externas, mas também a inclusão - mesmo que mantendo os agentes em “seus 

devidos lugares” - de todos públicos internos em uma mesma ordem. Livres pobres, 

libertos e inclusive os índios, deveriam ajustar-se e foi no sertão, para onde poucos se 

encaminhariam voluntariamente, que esses grupos seriam mais “úteis” ao governo. 

Coube a eles preparar o terreno (literal e metaforicamente) e ocupa-lo para que os 

rincões mais distantes atraíssem, posteriormente, “a colonização ideal”. Assim, destarte, 

Colônias Militares e Aldeamentos Indígenas, nossos objetos de análise, desempenharam 

o papel de acomodar esse público que, à época, era considerado como composto por 

braços ociosos e potencialmente perigosos para ordem.  

O movimento de expansão para dentro promovido pelo governo central visava 

justamente a consolidação de um Estado e foi pautado pelas ideologias de modernização 

e progresso. Buscava definir um território, e para isso era estratégico inserir a própria 

população indígena no plano de absorção de suas terras. Esse processo resultou no 

massacre das populações nativas, sua redução demográfica e até seu desaparecimento. 

A frente de expansão no norte paranaense, que abordamos em nossa pesquisa, diz 

respeito não apenas à busca por terra, mas, sobretudo, fez parte de um imperativo 

civilizacional que abarcava as falas políticas de liberais e conservadores, imbuídas na 

tarefa de tornar o Brasil um país soberano e moderno, inserido no mundo civilizado.  

 Aliada aos aldeamentos indígenas, a Colônia Militar do Jataí foi mais uma 

ferramenta para alcançar este propósito, estabelecendo no Tibagi um representante da 

autoridade do Estado, e possibilitando a abertura de uma nova fronteira de ocupação. 

Esse sistema de colonização no Tibagi significou o avanço da linha civilizacional em 

contraposição ao sertão, pensado como mundo selvagem. E, ao mesmo tempo, 

desempenhou o papel de espaço de mediação entre a sociedade envolvente e os diversos 

grupos indígenas, e, por conseguinte, de encontro e convivência intercultural, no qual se 
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observou a recusa de diversos elementos da sociedade “civilizada” por parte do gentio, 

assim como a acomodação e reelaboração dos hábitos e valores desses grupos.  

 Ao observarmos o processo de formação dos núcleos de povoamento na 

província do Paraná, percebemos que os imigrantes (nacionais e indígenas) não foram 

só espectadores das políticas do governo, ou seja, os colonos não se deslocaram para 

aquela região empenhados em atender às expectativas dos poderes políticos. De fato, 

não as atenderam. Fizeram valer seus próprios interesses e escolhas, buscando tirar 

proveito, em benefício próprio, daquela política de povoamento. Os anseios dos colonos 

não eram os mesmos dos diretores, presidentes ou do empreendedor Barão de Antonina. 

O que as autoridades entendiam como indolência e falta de interesse para o trabalho era 

o modo habitual do pequeno produtor se relacionar com o tempo, que não tinha 

correspondência com o trabalho extensivo das fazendas que exploravam a mão de obra 

escrava. O trabalho para própria subsistência orientava o modo de vida dos colonos e as 

formas como eles se apropriaram daquele espaço. Assim pode-se compreender que a 

ideia de progresso e desenvolvimento que permeava os discursos oficiais não condizia 

com as pretensões daquela população.  

 A Colônia Militar do Jataí passou por diversos momentos na sua produção 

agrícola e em seu comércio. E o que destacamos é que as necessidades, as escolhas e as 

vontades daqueles colonos sempre nortearam o desenvolvimento daquele núcleo. Dessa 

forma, o desenvolvimento do projeto de colonização militar no Brasil, foi diretamente 

influenciado pela ação desses sujeitos, a quem se atribuiu também o seu malogro. 

Todavia, ao aproximarmos o olhar é possível relativizar a visão da colônia como uma 

instituição em ruínas, e considerar que a persistência dessa população manteve o 

povoamento no Jataí vivo, mesmo após sua emancipação.  

O modo de vida na colônia militar, também tinha o poder de atração e de 

conversão de alguns dos agentes da civilização, os exemplos do sertanista Joaquim 

Francisco Lopes e do major Thomaz José Muniz, que faleceram na região do Tibagi, 

vivendo como caboclos, respectivamente, em 1884 e 1886, são provas cabais disso. Os 

dois foram não apenas fundadores da Colônia Militar do Jataí, mas sertanistas e também 

colonos que se mantiveram naqueles sertões, assim como outros funcionários, colonos, 

índios e africanos emancipados. Diferentemente deles, o Barão de Antonina, apesar de 

se apossar de maior parte daquelas terras do norte paranaense, faleceu em 1875 em sua 

fazenda na Província de São Paulo: não teve nenhuma ligação mais estreita a colônia. 
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Contudo, seus filhos continuaram a reivindicar posses no norte do Paraná e no Mato 

Grosso. 
1
  

Em 1890, já na República, o governador do Estado do Paraná, Ladislau 

Herculano de Freitas, recomendou a extinção da Colônia Militar do Jataí, que, segundo 

ele, dava prejuízo ao governo. Ele apontava como causa da situação deficitária os 

abusos ali cometidos. Contudo, o Decreto para a emancipação da Colônia Militar do 

Jataí só chegaria às mãos do diretor, o tenente Candido José Antunes, a 13 de abril de 

1897.
2
 Isso fez com que a Colônia Militar do Jataí uma das mais duradouras do Império, 

junto com as de Óbidos e Pedro II no Pará.  

O desenvolvimento desejado para o norte paranaense só viria a se concretizar 

na década de 1930, com a criação da Companhia de Terras do Norte do Paraná e com a 

chegada da estrada de ferro que o ligava a São Paulo. A partir de então, o cultivo do 

café teve progresso extraordinário naquela área, sendo responsável por todo 

povoamento que por ali se consolidou. Ainda hoje, o local onde funcionou a Colônia 

Militar do Jataí integra uma das regiões de maior densidade demográfica do Estado do 

Paraná. Jataí, atualmente cidade de Jataizinho, permaneceu obstinada como seus 

primeiros colonos, mas foi ultrapassada econômica e demograficamente por outras 

cidades próximas. 

 Contudo, é reconhecido seu papel como capital do norte pioneiro, de onde 

partiu a ocupação para todo o norte e noroeste do Estado do Paraná. Alguns de seus 

fundadores ainda são lembrados, como Barão de Antonina e Joaquim Francisco Lopes, 

que figuram nos nomes das ruas da atual cidade. Frei Timótheo, diretor do Aldeamento 

de São Pedro, tem seu nome e um busto na praça principal. Mas o trabalho dos colonos 

e as suas experiências concretas naquele espaço ficaram por muito tempo nas sombras. 

Foi jogar luz sobre essas memórias, sobre essa história, o que buscamos com esta 

pesquisa. 

 A preservação da Colônia Militar do Jataí e dos Aldeamentos Indígenas no seu 

entorno por mais de 40 anos demonstrou a relevância daqueles empreendimentos para 

os governos provincial e central, pois atendiam a uma questão primordial: conter e 

ordenar a grande população indígena dispersa pela região do norte paranaense. 

Estabeleceram-se, assim, como pontos de apoio e pouso, assim como de vigilância e 

segurança para quem usava a nova via de comunicação entre o Paraná e o Mato Grosso. 
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Por outro lado, economicamente a colônia militar, assim como os aldeamentos, 

demonstrou a capacidade agrícola daquelas terras, produzindo excedentes significativos.  

 Sua manutenção passou a atrair povoamento importante para os arredores, assim 

como estimulou a circulação de negociantes e tropeiros que chegavam em busca de 

açúcar, cachaça e outros gêneros locais. Portanto, não deixaram de cumprir as principais 

prerrogativas pensadas à época da sua criação: possibilitar a fixação de povoadores; 

atrair a população indígena e seu engajá-la como mão de obra; promover a exploração 

agrícola da região; e estimular o comércio interno. Por termos analisado detidamente a 

experiência e o desenvolvimento do sistema de povoamento no Tibagi, nos sentimos 

confiantes para colocar em cheque a perspectiva – assumida como verdade por políticos 

à época e historiadores mais recentemente - de que as Colônias Militares e os 

Aldeamentos Indígenas foram investimentos fracassados, sem nenhum resultado a ser 

louvado. Os indícios do passado e a concretude do presente indicam que ela é simplista 

demais para um tema tão complexo – e sobre o qual ainda existem pesquisas de menos.  
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ANEXOS 

ANEXO I – Presidentes da Província do Paraná (1853-1897) 

 

 

PERÍODO MONÁRQUICO 

Presidentes de Província 
Início do 

Mandato 
Fim do Mandato 

Zacarias de Góis 19/12/1853 03/05/1855 

Teófilo Vitório Ribeiro de Resende 03/05/1855 27/07/1855 

Henrique Pedro Carlos de Beaurepaire-Rohan 27/07/1855 01/03/1856 

Vicente Pires da Mota 01/03/1856 26/09/1856 

José Antônio Vaz de Carvalhais 26/09/1856 11/11/1857 

Francisco Liberato de Matos 11/11/1857 26/02/1859 

Luís Francisco da Câmara Leal 26/02/1859 02/05/1859 

José Francisco Cardoso 02/05/1859 16/03/1861 

Antônio Barbosa Gomes Nogueira 16/03/1861 31/03/1863 

Manuel Antônio Ferreira 31/03/1863 05/06/1863 

Sebastião Gonçalves da Silva 05/06/1863 07/03/1864 

José Joaquim do Carmo Júnior 07/03/1864 18/06/1864 

André Augusto de Pádua Fleury 18/06/1864 19/08/1864 

Agostinho Ermelino de Leão 19/08/1864 18/11/1854 

André Augusto de Pádua Fleury 18/11/1854 04/06/1865 

Manuel Alves de Araújo 04/06/1865 18/08/1865 

André Augusto de Pádua Fleury 18/08/1865 23/03/1866 

Agostinho Ermelino de Leão 23/03/1866 15/11/1866 

Polidoro César Burlamaque 15/11/1866 17/08/1867 

Carlos Augusto Ferraz de Abreu 17/08/1867 31/10/1867 

José Feliciano Horta de Araújo 31/10/1867 29/05/1868 

Carlos Augusto Ferraz de Abreu 29/05/1868 14/09/1868 

Antônio Augusto da Fonseca 14/09/1868 28/08/1869 

Agostinho Ermelino de Leão 28/08/1869 26/11/1869 

Antônio Luís Afonso de Carvalho 26/11/1869 20/04/1870 

Agostinho Ermelino de Leão 20/04/1870 24/12/1870 

Venâncio José de Oliveira Lisboa 24/12/1870 15/01/1873 

Manuel Antônio Guimarães 15/01/1873 13/06/1873 

Frederico José Cardoso de Araújo Abranches 13/06/1873 02/05/1875 

Agostinho Ermelino de Leão 02/05/1875 08/05/1875 

Adolfo Lamenha Lins 08/05/1875 16/07/1877 

Manuel Antônio Guimarães 16/07/1877 17/08/1877 

Joaquim Bento de Oliveira Júnior 17/08/1877 07/02/1878 

Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá 07/02/1878 23/03/1878 

Rodrigo Otávio de Oliveira Meneses 23/03/1878 31/03/1879 

Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá 31/03/1879 23/04/1879 

Manuel Pinto de Sousa Dantas Filho 23/04/1879 04/08/1880 

João José Pedrosa 04/08/1880 03/05/1881 

Sancho de Barros Pimentel 03/05/1881 26/01/1882 
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Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá 26/01/1882 06/03/1882 

Carlos Augusto de Carvalho 06/03/1882 26/05/1883 

Antônio Alves de Araújo 26/05/1883 03/09/1883 

Luís Alves Leite de Oliveira Belo 03/09/1883 05/06/1884 

Brasílio Augusto Machado de Oliveira 05/06/1884 21/08/1885 

Antônio Alves de Araújo 21/08/1885 18/09/1885 

Joaquim de Almeida Faria Sobrinho 18/09/1885 29/09/1885 

Alfredo d'Escragnolle Taunay 29/09/1885 03/05/1886 

Joaquim de Almeida Faria Sobrinho 03/05/1886 26/12/1887 

Antônio Ricardo dos Santos 26/12/1887 09/02/1888 

José Cesário de Miranda Ribeiro 09/02/1888 30/06/1888 

Ildefonso Pereira Correia 30/06/1888 04/07/1888 

Balbino Cândido da Cunha 04/07/1888 18/06/1889 

Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá 18/06/1889 23/08/1889 

Joaquim José Alves 23/08/1889 11/09/1889 

Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá 11/09/1889 16/09/1889 

 

PERÍODO REPUBLICANO 

Francisco José Cardoso Júnior 17/11/1889 04/12/1889 

José Marques Guimarães 04/12/1889 18/02/1890 

Uladislau Herculano de Freitas 18/02/1890 04/03/1890 

Américo Lobo Leite Pereira 04/03/1890 28/07/1890 

Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva 28/07/1890 28/08/1890 

Serzedelo Correia 28/08/1890 03/11/1890 

Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva 03/11/1890 27/12/1890 

José Cerqueira de Aguiar Lima 27/12/1890 03/06/1891 

Generoso Marques dos Santos 03/06/1891 29/11/1891 

Junta Governativa 29/11/1891 25/02/1892 

Francisco Xavier da Silva 25/02/1892 12/01/1893 

Vicente Machado da Silva Lima 12/01/1893 01/01/1894 

Teófilo Soares Gomes 01/01/1894 21/01/1894 

João Meneses Dória 21/01/1894 24/03/1894 

Francisco José Cardoso Júnior 24/03/1894 03/04/1894 

Tertuliano Teixeira de Freitas 03/04/1894 04/1894 

Antônio José Ferreira Braga 04/1894 05/1894 

Vicente Machado da Silva Lima 05/1894 06/1894 

Francisco Xavier da Silva 06/1894 25/02/1896 

Santos Andrade 25/02/1896 03/04/1899 
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ANEXO II – Diretores da Colônia Militar do Jataí (1853-1897) 

 

 

PERÍODO MONÁRQUICO 

Diretor Nomeação Exoneração Observações 

Thomás José Muniz 1855 1859 Major Reformado 

Bento Marcolino Avena 1859 1862 Major Reformado 

Thomás José Muniz 1862 1863 Major Reformado 

Vicente Antônio Rodrigues Borba 1863 1867 Capitão Reformado 

Mathias Taborda Ribas 1867 1869 Diretor interino  

Antônio José Pinto Bandeiro 1869 1874 Capitão Reformado 

Fernando Ferreira de Abreu 1874 1875 Capitão Reformado 

Simphonio dos Santos Ribas  1875 1876 Alferes Reformado 

Fernando Ferreira de Abreu 1876 1877 Capitão Reformado 

Cândido Cardoso de O. Guimarães  1878 1879  

Mathias Barbosa dos Santos  1880 1885 Tenente Reformado 

Domingos Luiz Cordeiro 1886 1888 Alferes Reformado 

 

PERÍODO REPUBLICANO 

João Gonçalves da Silva 1889 1890  

Claro José de Ramos 1891 1892 Tenente Diretor 

Cândido José Antunes 1893 1897 Tenente Diretor 
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GLOSSÁRIO 

 

Bica de Palmito – material extraído do caule do palmito e que era utilizado para a 

cobertura de casas. 

Botocudos – denominação genérica dada aos vários grupos indígenas do tronco 

lingüístico Jê. 

Camaradas- Denominação dada a homens livres que realizavam trabalho de 

jornaleiros. 

Clavina – arma de fogo que lembra uma espingarda, utilizada principalmente pelos 

integrantes de uma cavalaria. 

Etape – pagamento referente às refeições diárias. 

Fogos – o mesmo que casa, residência. 

Kaingang – grupo indígena pertencente ao tronco lingüístico Jê, integrando o ramo 

chamado de Jê Meridionais. Seus territórios se dispersam entre as regiões Sul e 

Sudeste, compreendendo a zona entre o Rio Tietê – em São Paulo – e o Rio Ijuí – 

no norte do Rio Grande do Sul. Também são conhecidos como guainás, coroados, 

camés ou xoclengues. 

Kaiowá – grupo indígena pertencente ao tronco linguístico Guarani. Ocupavam a 

região das bacias do Alto Paraná e do Alto Uruguai, além das regiões 

compreendidas pelo Planalto Meridional nos atuais estados do Paraná, de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul. Também são conhecidos como caaguás do norte, 

caiuás, kaynguás, terenobés, teyís, painguás entre outros. 

Maritãs – tipo de arma de fogo, que lembra uma espingarda. 


