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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa é compreender as formas pelas quais o trabalho compulsório 

indígena foi organizado na província do Pará, entre 1826 e 1831. Pretende-se explicar as razões 

para a demanda por trabalhadores indígenas, mapear os demandantes estatais e particulares 

destes braços e as políticas indígenas forjadas para resistir ao recrutamento e trabalho obrigados. 

O argumento que apresentamos é o de que as características da economia paraense, na qual o 

extrativismo foi o carro chefe, associadas às questões demográficas, explicam a demanda por 

braços, incidindo particularmente sobre os índios que moravam nas vilas. Na Constituinte de 

1823 e Carta Constitucional de 1824 ficou estipulado que os índios que viviam nas matas seriam 

excluídos do pacto social por não serem “civilizados”, o que não necessariamente foi o caso 

dos indígenas avilados. Assim, a justificativa para obrigar índios avilados no Pará ao trabalho 

foi a necessidade de “civilizá-los”. A coleta das drogas do sertão, transporte de pessoas, 

construção de edifícios e embarcações foram algumas das atividades realizadas empregando 

braços indígenas. A resistência promovida pelos índios assumiu formas cotidianas, como a 

deserção e a denúncia de abusos. Empregamos ofícios, mapas de população, processos, 

relatórios de gastos das câmaras arrolados em códice no Arquivo do Estado do Pará. Também 

lançamos mão de debates parlamentares, planos de civilização, memórias e panfletos 

produzidos no período. 

 

Palavras-chave: Trabalho compulsório. Indígenas. Pará. Política indigenista. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to understand the ways in which the indigenous compulsory labour 

was organized in the province of Pará, between 1826 and 1831. It is intended to explain the 

reason of the use of indigenous people by either state and private employers and the ways in 

which the indigenous people fight against the forced labour. The argument we present in this 

study is that the caracteristics of Pará’s economy, in which the collection of the drogas do sertão 

was its the main activity, plus demographic reasons explains the demands for workers, 

particularly the Indians who had lived in the villages. The Brazilian constitution of Imperial era 

has excluded the Indians who lived in the forest due their lack of “civilization”, which was not 

necessarily the case of village Indians. To be “civilized” was the key word to be a citizen in the 

Brazilian Imperial society, and the justification to force village Indians to work was the 

necessitiy of “civilize” them. The village Indians were employed as workers in transportation 

of drogas do sertão and people, building boats and low-rise buildings, among other activities. 

The indigenous resistance to the forced labour was made in everydays forms, including the 

desertion and the denunciation of violation of their rights. The primary sources employed in 

this study was reports from local câmaras, population maps, letters from the government and 

the private agents, all of them was organized in codex at Arquivo Publico do Estado do Pará. It 

was also used parliamentarian debates, plans to “civilize” Indians, memories and pamphlets. 

 

Keywords: Compulsory Labour. Indians. Pará. Indigenous Policy.  
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INTRODUÇÃO 

 

No final de 1830, o juiz de paz de Vila Franca, localizada no interior da província do 

Pará, enviou uma representação ao Conselho Geral de Província denunciando que a “classe 

indiana” estava sofrendo “anual e diariamente a tirania e despotismo e mais dura opressão dos 

Administradores do Imperial Pesqueiro e Cacoal”. Obrigados a trabalhar compulsoriamente nos 

dois estabelecimentos e submetidos aos interesses pessoais dos seus respectivos 

administradores, os tapuios, isto é, os indígenas em questão, foram tornados “filhos Bastardos 

da Constituição do Imperio”. Diante deste quadro, os indígenas recorreram a diversas 

autoridades, incluindo ao juiz de paz, a quem pressionaram para que “os patrocine, e lhes 

melhore a sua condição em hum Tribunal tão respeitável” como o Conselho Geral da 

Província.1  

O pesqueiro e cacoal imperiais não foram as únicas instituições estatais que empregaram 

braços indígenas no período. Na verdade, nas construções de obras públicas, atividades 

extrativistas e mesmo agrícola houve considerável emprego de trabalhadores índios. Não por 

acaso, inúmeros viajantes que passaram pelo Pará e cronistas paraenses do século XIX e do 

período colonial foram unânimes em apontar o amplo uso de braços indígenas em formas 

compulsórias de trabalho por diferentes demandantes, estatais e/ou privados.2 Em algumas 

situações, as múltiplas relações de trabalho compulsório não foram apenas concomitantes, mas 

também guardaram relações entre si. 

O presente estudo objetiva compreender uma destas formas compulsórias de trabalho: 

aquela organizada pela carta régia de 12 de maio de 1798. Pretendemos mapear quem foram os 

demandantes estatais e particulares, as atividades e as condições de trabalho nas quais os índios 

foram empregados, e as políticas indígenas desenvolvidas face ao trabalho e recrutamento 

obrigados. Também analisaremos como esta forma de trabalho se relacionou com a formação 

do Estado e nação brasileiros na província do Pará. 

 Esta pesquisa foi informada por alguns pontos de partidas historiográficos, que 

certamente precisam ser explicitados. Primeiro, a história do indigenismo, por um lado, e da 

 
1 REPRESENTAÇÃO do juiz de paz de Vila Franca ao Conselho Geral da Província. Caixa 35, Ofícios, 

Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834), anexo ao documento 71 (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém).  
2 Para um inventário das diversas formas de trabalho compulsório no Pará oitocentista, cf. SAMPAIO, Patrícia 

Melo; HENRIQUE, Márcio Couto. História, memória e escravidão ilegal dos índios no Brasil, século XIX. In: 

IVO, Isnara Pereira; GUEDES, Roberto (org.). Memórias da escravidão em mundos ibero-americanos (Séculos 

XVI-XXI). São Paulo: Alameda, 2019.p.223-248. 
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escravidão e do trato negreiro, de outro, tiveram importantes imbricações no século XIX. John 

Monteiro afirmou, em seu clássico estudo, que “não se pode menosprezar a importância da 

abolição, em 1850, do tráfico negreiro e a lenta extinção da escravidão no Brasil para o debate 

indigenista”.3 Contudo, já no Primeiro Reinado, quando o fim do comércio de escravos estava 

no horizonte de expectativas, surgiram diversas propostas para o emprego de braços indígenas, 

de maneira a substituir os cativos africanos. Tais proposições foram expressas enquanto 

projetos de “civilização” dos índios a nível nacional, mas também a nível provincial. E, como 

veremos no primeiro capítulo, ser “civilizado” foi a senha para ingressar na nova nação que 

estava sendo imaginada.  

E é aqui que chegamos ao nosso segundo ponto de partida historiográfico: a conexão 

entre a construção do Estado e nação brasileiros e a relação de trabalho enfocada nesta 

dissertação. Carlos de Araújo Moreira Neto aventou a hipótese de que a questão indígena foi 

desimportante no contexto de formação do Estado nacional e imaginação da nação4. Todavia, 

estudos recentes, especialmente o de Fernanda Sposito, demonstraram que a questão indígena 

esteve longe de ser irrelevante.5 

E a importância da questão indígena no processo de imaginação da nação e na 

construção do Estado nacional não se resumiu à mão de obra. De fato, no processo de 

imaginação da nação, muitos políticos e publicistas ficaram alarmados com a grande presença 

de africanos e propuseram a “civilização” dos índios como uma maneira de mitigar este 

contingente indesejado. Alguns foram além, e viram nas propostas de “civilização” dos 

indígenas uma maneira de branquear o Império. Se é verdade que, nas hierarquias de meios 

branqueamento da nação, os imigrantes europeus estavam topo, a incorporação dos indígenas 

à nação não foi considerada uma questão irrelevante. Consequentemente, a análise que fizemos 

dos projetos de “civilização” dos índios considerou não apenas questões relacionadas ao 

aumento da população, incremento na mão de obra, legalização do esbulho das terras indígenas, 

mas também a questão do branqueamento.  

O terceiro ponto de partida historiográfico é que o presente estudo se insere na história 

do trabalho. Nesse sentido, é necessário esclarecermos o que entendemos por formas 

compulsórias de trabalho.       

 
3 MONTEIRO, John. Tupis, tapuias e historiadores. Tese (Livre Docência) – Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2000, p. 173. Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/281350>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
4 MOREIRA NETO, Carlos de Araújo. Os índios e a Ordem Imperial. Brasília: CGDOC/FUNAI, 2005. 
5 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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Segundo Marcel van der Linden, cada vez mais “historiadores e sociólogos observam 

que a linha divisória entre trabalho assalariado ‘livre’, trabalho autônomo e trabalho não livre, 

na verdade, não é nítida (...)”.6 De fato, estes estudiosos têm tensionado as teorias elaboradas a 

partir do final do século XVIII, que estabeleceram claras diferenças entre as diversas formas de 

trabalho. Na teoria dos quatro estágios, por exemplo, cada forma de trabalho correspondeu a 

um estágio de desenvolvimento das sociedades. Em algumas interpretações marxistas, as 

relações de trabalho abrigadas na expressão “trabalho compulsório” estiveram associadas ou 

aos modos de produção não capitalistas ou a locais periféricos no interior da economia 

capitalista, onde havia terras em abundância e escassez mão de obra. Segundo os adeptos destas 

linhas interpretativas, isto obrigou os proprietários dos meios de produção das regiões 

periféricas e/ou não capitalistas a lançar mão da compulsão legal para obrigar pessoas livres ao 

trabalho ou mesmo à escravidão. Os meios utilizados pelos donos de terras para compelir ao 

trabalho variaram da violência psicológica, passando pela depravação da liberdade corporal 

indo mesmo à produção da “morte social”, no caso dos escravos.7 

Segundo Robert Steinfeld, a base para a definição do “trabalho compulsório” foi a 

escravidão, “because such nonpecuniary pressures were also used in slavery, today we link 

slavery and contract labor as form of ‘unfree labor’”. Por contraste, “the freedom of free wage 

labor workers lay first of all in a freedom from nonpecuniary imposition”.8 

Todavia, tais interpretações passaram a ser desafiadas a partir de trabalhos que 

demonstraram uma realidade muito mais complexa que a esperada. Em primeiro lugar, 

inúmeras formas de trabalho compulsório estiveram associadas ao desenvolvimento do 

capitalismo. Na Inglaterra do final do século XVIII até o último quartel da centúria seguinte, 

Robert Steinfeld demonstrou que os trabalhadores das fábricas britânicas também estiveram 

sujeitos a coerção não pecuniária, sendo que aqueles que quebrassem contratos com os seus 

empregadores poderiam ser presos e forçados a voltar a labutar.9 A industrialização e a 

 
6 LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Tradução: 

Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres. Campinas: Editora da Unicamp, 2013, p. 27. 
7 STEINFELD, Robert J. Coercion, contract and free labor in nineteenth century. New York: Cambridge 

University Press, 2001, p.1-26. 

Sobre os debates que associaram o trabalho assalariado livre com a ascensão do capitalismo, cf. TOMICH, Dale 

W. A “Segunda Escravidão”. In: ______. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. 

Tradução: Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: EdUSP, 2011.  

Sobre a morte social enquanto elemento definidor da escravidão, ver PATTERSON, Orlando. Escravidão e morte 

social: um estudo comparativo. Tradução: Fábio Duarte Joly. São Paulo: EdUSP, 2008. 
8 STEINFELD, 2001, op. cit., p. 4. 
9 Idem. 
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urbanização na Europa, por sua vez, possibilitaram que a escravidão nas Américas fosse 

reconfigurada, surgindo assim a chamada “segunda escravidão”.10 

Outro desafio às interpretações tradicionais das formas compulsórias de trabalho foram 

as revelações feitas por estudos, a partir da década de 1970, de que houve coerção pecuniária 

na escravidão na Américas, por um lado, e coação física sobre os trabalhadores das indústrias 

inglesas até o último quartel do século XIX, por outro lado.11 Segundo Steinfeld, os dois tipos 

de coerção, econômica e extra econômica foram e são empregadas com o mesmo objetivo: 

obrigar os despossuídos dos meios de produção ao trabalho.  

A persuasiva argumentação desenvolvida por Steinfeld demonstra a necessidade de 

abandonar a ideia de que “so-called free and coerced labor inhabited a completely separate 

universes and try to understand both in terms of a common frame work”. Segundo ele, 

considerando que tanto no trabalho assalariado livre como na escravidão houve e há coerções 

econômica e extra econômica, a compreensão de uma dada forma de trabalho demanda 

determinar quais os tipos de pressões coercitivas são legítimos e ilegítimos em uma dada relação 

de trabalho. A dureza e a abrangência das coações assumiram formas específicas em cada 

relação de trabalho.12 

A partir destas considerações adotamos como ponto de partida qualificador da expressão 

“trabalho compulsório” o fato de que os indígenas foram obrigados a trabalhar para outrem 

através do recrutamento por uma instituição estatal – a Milícia de ligeiros. Segundo Finley, o 

trabalho para outro “implica não apenas que ‘outro’ se aproprie de uma parte do produto, mas 

também que costumeiramente controle, de forma direta, o trabalho a ser feito e o modo de fazê-

lo, seja pessoalmente ou por meio de seus agentes (...)”. Vale observar que a possibilidade do 

trabalho para outrem torna-se possível através da despossessão territorial de um contingente 

populacional, que passará, então, a ser empregado como trabalhadores.13 A disponibilização de 

braços para demandantes ocorreu através do emprego de coerções físicas e econômicas.  

Para compreendermos a legitimidade da coerção física na relação de trabalho enfocada 

pelo presente estudo, precisamos ter em mente que ela ocorreu no contexto de formação do 

Estado e nação brasileiros. Neste sentido, a justificativa para a coação esteve relacionada às 

discussões sobre quem poderia ser membro da nova nação, e foi justamente a ideia de que o 

 
10 TOMICH, 2011, op. cit., p.81-97. 
11 STEINFELD, 2001, op. cit., p.29 e ss. 
12 Ibidem., p. 6 e ss. 
13 FINLEY, Moses. Escravidão antiga e ideologia moderna. Tradução: Norberto Guarinello. Rio de Janeiro: 

Graal, 1991, p. 69-70. 
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trabalho compulsório poderia possibilitar, ao fim e ao cabo, novos membros e novos braços ao 

Estado e nação brasileiros que o legitimou.  

 A pressão econômica, por sua vez, ocorreu em um momento de escassez de braços, no 

qual os demandantes, em algumas ocasiões, procuraram assegurar trabalhadores oferecendo 

ordenados maiores do que o normal. Os índios, por sua vez, necessitaram de um ordenado, 

sobretudo pelo fato de que muitos deles não tinham tempo para cultivar suas hortas devido ao 

trabalho compulsório.   

Evidentemente que os indígenas não foram passivos neste processo: eles resistiram ao 

recrutamento e ao trabalho obrigados de maneiras diversas, e, no período enfocado pelo 

presente, foram privilegiadas formas de mitigar perdas ao invés de interpretações da legislação 

ou levantes armados que demandassem a abolição do trabalho compulsório. Na análise das 

políticas indígenas, utilizaremos os aportes teóricos trazidos pela chamada “Nova História 

Indígena”, que é o quarto ponto de partida historiográfico.14 Assim, entenderemos que os índios 

têm história, são agentes nela, embora o espaço da agência seja conformado por estruturas 

sociais, como a formação do Estado nacional e circuitos comerciais e estruturas econômicas 

criadas a partir da demanda mundial por drogas do sertão.  

Embora a carta régia de 12 de maio de 1798 tenha vigido por quarenta anos, o recorte 

temporal do presente estudo é o interregno entre 1826 e 1831. Pretendemos compreender um 

período que não recebeu tanta atenção na historiografia no que toca às políticas indigenistas. 

No geral, os historiadores têm interpretado o emprego obrigado de índios no trabalho como 

política indigenista, e o período pós-Cabanagem certamente recebeu mais atenção do que as 

três primeiras décadas dos oitocentos.15  

 
14 Foi em oposição à chamada “crônica da extinção” que surgiu uma abordagem histórica em relação aos povos 

indígenas conhecida como “Nova História Indígena”, ambas expressões cunhadas por John Monteiro. As “crônicas 

da extinção” documentavam as perdas e os sofrimentos dos grupos indígenas, sem reconhecer a agência deles. 

Eles seriam apenas vítimas da História. A proposta da “Nova História Indígena, ao contrário, é a de reconhecer a 

agência indígena, a cultura em constante mudança, rejeitando a ideia de “aculturação”. Nem todos os leitores de 

Monteiro se atentaram para o projeto historiográfico ao qual ele se opunha. Eles afirmaram que a Nova História 

Indígena era a primeira abordagem histórica dos povos indígenas. Para comprovar esta interpretação, era e ainda 

é amplamente citada a frase de Varnhagen de que para os índios não há história, mas só etnografia. A ampla 

disseminação deste mito invisibiliza os projetos historiográficos que envolviam grupos indígenas nos oitocentos e 

mesmo obras, ainda que esparsas, escritas antes da década de 1990 sobre povos nativos em perspectiva histórica, 

e que não necessariamente se conformavam à crônica da extinção ou à Nova História Indígena. 
15 Ver, por exemplo, LOPES, Patrícia Raiol de Castro Melo. Os corpos dos trabalhadores na província do Grão-

Pará: outros significados para uma política de arregimentação de mão de obra (1835-1840). Dissertação (Mestrado 

em História) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2012; FULLER, Claudia Maria. “Vossa excelência não 

manda em casa alheia”: disputas em torno da implantação dos Corpos dos Trabalhadores, 1838-1844. Revista 

Estudos Amazônicos, v. III, n. 2, 2008, p. 41-75. Da mesma autora, Os Corpos dos Trabalhadores: política de 

controle social no Grão. Revista Estudos Amazônicos, v. III, n. 1, 2008, p. 92-115; MORAIS, Laura Trindade; 

HENRIQUE, Marcio Couto. Estradas líquidas, comércio sólido: índios e regatões na Amazônia (século XIX). 

Revista História, São Paulo, n. 171, 2014, p. 49-82. Disponível em: 
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Patrícia Melo Sampaio, certamente, foi uma das primeiras estudiosas a analisar em 

detalhes a carta régia de 12 de maio de 1798, que extinguiu o Diretório e implementou uma 

nova política indigenista, na qual o emprego de índios de maneira compulsória no trabalho 

continuou sendo relevante. Os estudos dela, porém, vão até o período de adesão do Pará ao 

projeto independentista do Rio de Janeiro, isto é, 1823.16 Mark Harris fez uma contribuição 

recente ao debate sobre as políticas indigenistas nas primeiras três décadas dos oitocentos, 

afirmando que a partir delas poderíamos compreender as razões da Cabanagem.17 Vale ressaltar 

que a contribuição provém de uma sólida pesquisa documental associada a um importante 

referencial teórico. 

André Machado estudou o trabalho compulsório enquanto política indigenista, 

enfatizando os conflitos entre facções rivais pelo controle na distribuição dos braços indígenas: 

tal embate conformou o funcionamento do Conselho Geral da província e culminou em um 

golpe, que depôs um presidente da província em agosto de 1831.18  

A resistência indígena também foi estudada. Raquel Dani Sobral Santos procurou 

mapear a circulação de ideias liberais na província, na segunda década do século XIX, e a sua 

apropriação pelos indígenas. Segundo ela, uma das razões pelas quais eles aderiram ao 

Vintismo, em janeiro de 1821, foi a esperança de que não seriam mais submetidos ao trabalho 

compulsório.19 As expectativas dos tapuios não se confirmaram, e o trabalho obrigado teve 

continuidade. Entre 1823 e 1825, um grande levante armado, com massiva participação 

 
<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-83092014000200049&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 

20 jul. 2020. 
16 SAMPAIO, Patrícia Melo. “Vossa excelência mandará o que for servido...”: políticas indígenas e indigenistas 

na Amazônia Portuguesa do final do século XVIII. Tempo, [online], v. 12, n. 23, 2007, p. 39-55. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-77042007000200004&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 

20 jul. 2020.  

Ver também, da mesma autora, Espelhos partidos: etnia, legislação e desigualdade na colônia. Sertão do Pará, 

1755- 1823. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2001. 
17 HARRIS, Mark. Rebelião na Amazônia: Cabanagem, raça e cultura popular no Norte do Brasil (1798-1840). 

Tradução: Gabriel Cambraia e Lisa Katharina Grund. Campinas: EdUnicamp, 2017. 
18 MACHADO, André Roberto de Arruda. O fiel da balança: o papel do Parlamento brasileiro nos desdobramentos 

do golpe de 1831 no Grão-Pará. Revista de História, São Paulo, n. 164, 2011, p. 195-241. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/19193/21256>. Acesso em: 20 jul. 2020.  

Ver do mesmo autor, Redesenhando caminhos: o papel dos representantes do Grão-Pará na Primeira Legislatura 

(1826-1829). Almanack Braziliense, São Paulo, n. 10, nov. 2009, p. 75-97. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11723/13498>. Acesso em: 20 jul. 2020;  

e O Conselho Geral da Província do Pará e a definição política indigenista no Império do Brasil (1829-1831). 

Almanack, [online], n.10, ago. 2015, p. 409-464. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2236-

46332015000200409&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
19 SANTOS, Raquel Dani Sobra. A construção do estatuto de cidadão para os índios do Grão-Pará (1808-

1822). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
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indígena, ocorreu na província, e uma das demandas dos índios foi o fim do trabalho obrigado, 

como demonstrou André Machado.20 

O nosso estudo começa em 1826, ano que marcou o fim definitivo das agitações armadas 

de grande escala que tomaram a província desde 1823. De fato, entre 1823 e 1825 houve uma 

guerra civil de independência e no ano seguinte houve um levante em Cametá, que foi 

rapidamente reprimido. Tanto a revolta de Cametá quanto a guerra civil contaram com massiva 

participação indígena, que pretendiam dar fim ao trabalho obrigado a que eram submetidos. 

Contudo, a repressão a estes levantes retirou o fim do trabalho compulsório do horizonte de 

expectativas mais imediato.21  

Neste ano, D. Pedro I assinou um acordo com a Inglaterra, que, em troca do 

reconhecimento do Estado brasileiro, tornava ilegal o trato negreiro para o Brasil em prazo de 

três anos. Como consequência, o fim do tráfico de escravos apareceu de maneira inevitável no 

horizonte de expectativas, e, por isso mesmo, o pacto teve grande impacto Império a fora. O 

tema foi amplamente discutido por senadores e deputados, até pelo singelo fato de que o 

Parlamento voltara às atividades, após três anos de fechamento.22  

Por fim, vale lembrar que, ainda em 1826, o Ministério dos Negócios do Império 

demandou informações às províncias acerca da “civilização” dos índios, com o intuito de 

construir uma política indigenista a nível nacional. Nas respostas de algumas províncias foi 

manifestada a expectativa de que o estabelecimento de uma política indigenista a nível nacional 

mitigaria os impactos da interdição do trato negreiro prevista pelo acordo firmado entre Brasil 

e Inglaterra.   

O marco final da presente pesquisa é o ano de 1831. Foi justamente nele que D. Pedro I 

abdicou do trono e que a interdição do trato negreiro passou a ser implementada. Neste mesmo 

ano, o Parlamento aboliu as cartas régias joaninas que permitiram declarar guerra justa aos 

índios e escravizá-los – ao menos aquelas emitidas para São Paulo e Minas Gerais.  

Na província do Pará, ao longo da década, a disputa por braços indígenas tinha sido 

intensa, mas em 1831 a principal instituição arregimentadora de trabalhadores da província – a 

Milícia de Ligeiros – foi abolida. Como se não bastasse, um presidente se alinhou com um dos 

grupos que estava no embate pelo controle de braços e tentou implementar uma reorganização 

 
20 MACHADO, André Roberto de Arruda. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do antigo 

regime português na província do Grão-Pará (1821-1825). São Paulo: Hucitec, 2010. 
21 Idem.  
22 BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos: a Grã Bretanha, o Brasil e a questão do 

comercio de escravos (1807-1869). Tradução: Luis A. P Souto Maior. Brasília: Conselho Editorial do Senado 

Federal, 2002. 
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nas jurisdições que distribuíam os trabalhadores índios. Isto resultou na sua deposição, em 

agosto, e na deportação de membros da facção aliada a ele. Respondendo ao impacto da 

abolição da principal instituição de braços na província, Antônio Baena, militar alinhado ao 

grupo golpista, propôs uma nova política indigenista, que chegou a ser apreciada no Conselho 

Geral da província, mas que não foi adiante porque os membros do grupo derrotado em agosto 

retomaram os seus postos no colegiado no início do ano seguinte.  

Ainda em 1831, alguns demandantes estatais de braços indígenas foram abolidos ou 

sofreram mudanças consideráveis, e isto certamente reconfigurou a dinâmica do trabalho 

compulsório.      

A documentação empregada nesta dissertação foi, basicamente, ofícios, representações, 

mapas de população, relatório de gastos de Senados da Câmara arrolados em códices no 

Arquivo Público do Estado do Pará. Também recorremos aos debates no Parlamento, memórias, 

panfletos e projetos de civilização produzidos ao longo do Primeiro Reinado.  

Na transcrição de trechos desta documentação, procuramos não atualizar a grafia e nem 

fizemos quaisquer correções ortográficas. Contudo, é necessário dizer que utilizamos edições 

recentes de alguns documentos e nestes casos a grafia está atualizada. 

A dissertação está dividida em seis capítulos. No primeiro, “Civilização e as maneiras 

de imaginar a alteridade indígena no Primeiro Reinado”, nós analisamos como a alteridade 

indígena foi pensada durante o Primeiro Reinado. Argumentaremos que “civilização” foi 

estabelecida como condição sine qua non para ingressar na sociedade da nova nação em 

construção. Assim, o debate sobre a questão indígena passou a ser se os índios eram civilizáveis 

ou não, se poderiam se tornar cidadãos brasileiros ou se permaneceriam excluídos da nova 

sociedade em construção.  

No capítulo segundo, “Interesses e encaminhamentos das políticas indigenistas no 

Primeiro Reinado”, tratamos dos interesses que informaram a proposição de políticas 

indigenistas a nível nacional, e as razões por que estas propostas não se transformaram em uma 

legislação indigenista a nível imperial. 

  No terceiro capítulo, “Os atores do Pará e os conflitos pelo controle da mão de obra 

indígena”, examinamos as razões pelas quais o embate pelos braços indígenas teve tanta 

centralidade ao longo de 1820, e mapeamos as maneiras pelas quais o conflito se deu.  

No quarto capítulo, “O ‘Serviço Nacional Imperial’: demandantes estatais de braços 

indígenas”, analisamos quem foram os demandantes estatais e refletimos as condições desiguais 

que eles tiveram entre si no acesso aos trabalhadores índios. No quinto capítulo, “Demandantes 
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privados de braços indígenas”, procuramos mapear os requisitantes privados de trabalhadores 

indígenas, e, mais uma vez, observamos as condições desiguais que os demandantes privados 

poderiam ter entre si e com alguns demandantes estatais no que toca ao acesso aos braços.  

No último capítulo desta dissertação, “Políticas indígenas face ao recrutamento e 

trabalho compulsórios”, defendemos a ideia de que a resistência indígena operou dentro de um 

horizonte de expectativas no qual a abolição imediata do trabalho compulsório tinha 

desaparecido. Por isso mesmo, a resistência assumiu formas cotidianas. Analisamos duas delas, 

a denúncia de abusos e a deserção, e argumentamos que elas não tinham por objetivo questionar 

o trabalho obrigado em si, mas questionar violações e diminuir a extensão das perdas.  

Uma última observação: a utilização de termos como “civilização”, “índios civilizados”, 

“índios selvagens”, “índios mansos”, “índios domésticos” é apenas uma transcrição dos termos 

utilizados nos oitocentos. Eles não são empregados no intuito de classificar os grupos indígenas 

em uma escala valorativa da evolução das sociedades. Como sabemos, tais classificações são 

puramente arbitrárias e, geralmente, refletem uma concepção eurocentrada das sociedades, que 

mesmo em sua versão assimilacionista foi calcada na violência. É uma concepção que não 

subscrevemos. 
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CAPÍTULO 1: CIVILIZAÇÃO E AS MANEIRAS DE IMAGINAR A ALTERIDADE 

INDÍGENA NO PRIMEIRO REINADO 

 

Tomando parte no debate da Constituinte de 1823 sobre se a nacionalidade se deveria 

sobrepor à cidadania, isto é, se ser brasileiro equivalia a ser cidadão brasileiro, o deputado 

fluminense Souza França afirmou que “devemos fazer esta diferença: brasileiro é aquelle que 

nasce no Brazil, e cidadão brasileiro é aquelle tem direitos cívicos”. Ele, então, localizou os 

índios na discussão, afirmando que “os [índios] que vivem nos bosques são brasileiros, e 

comtudo não são cidadãos brasileiros, enquanto não abração a nossa civilização”.23 Pode-se 

inferir que, para o parlamentar do Rio de Janeiro, a condição para que os índios fossem 

membros da nova nação seria alcançar a civilização. Este alvitre foi, como veremos, largamente 

compartilhado por aqueles que defendiam que os indígenas deveriam ser incorporados ao 

Império. Isso significa que a noção de civilização desempenhou um papel importante no 

processo do imaginar a nação brasileira e na construção do Estado imperial.24 

Os historiadores têm demonstrado a importância da temática, assinalando que o debate 

sobre a perfectibilidade dos índios foi crucial para a tomada de decisão sobre qual tipo de 

indigenismo deveria ser construído: um com métodos mais agressivos, ou outro em que a força 

não desempenhasse um papel crucial.25 Mas a que especificamente os homens do Primeiro 

Reinado estavam se referindo quando falavam em civilização dos índios? Qual a relação entre 

civilização e nação? Quais os critérios usados pelos parlamentares, no Primeiro Reinado, para 

definir como os indígenas deveriam ser incorporados ao Império? 

O objetivo do presente capítulo é responder a tais questões. A nossa hipótese é a de que, 

no processo de imaginação da nação brasileira, no que se refere aos índios, a noção de 

civilização foi extremamente relevante. Ela estava relacionada com os debates iluministas sobre 

os mais variados modos de vida, especificamente a teoria dos quatro estágios. E foi a partir dela 

que tanto aqueles que defendiam a perfectibilidade indígena quantos os que a negavam 

elaboraram os seus projetos políticos. Ao longo deste capítulo, lançaremos mão tanto dos 

debates parlamentes, jornais, memórias, projetos de civilização, e, é claro, da historiografia.  

 
23 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro: assembléa constituinte 1823. Tomo V. 1823. Rio de Janeiro: 

Typographia do Imperial Instituto Artístico, 1874c. Disponível em: 

<https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/8570>. Acesso em: 21 jul. 2020. 
24 NEVES, Lúcia Maria Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política da independência (1820-

1822). Rio de Janeiro: Revan/Faperj, 2003, p.166-167. 
25 PUNTONI, Pedro. O sr. Varnhagem e o patriotismo caboclo: o indígena e o indianismo perante a historiografia 

brasileira. In: JANCSÓ, Istvan. Brasil: formação do Estado e da nação. São Paulo: Fapesp/Unijuí/Hucitec, 2003, 

p.633-676. 
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*** 

O processo de formação do Estado e da nação brasileiros se iniciou justamente em uma 

conjuntura crise do Antigo Regime e, no interior dela, a do Antigo Sistema Colonial. Tal crise 

se manifestou através tanto do fim da estabilidade social de inúmeras práticas culturais, sociais 

e políticas, quanto pelo de novos horizontes de expectativas, que agora se tornavam cada vez 

mais hegemônicos.26  

Um acontecimento de profunda relevância nesta crise foi sem dúvida as Cortes de 

Lisboa. Chamadas com o objetivo de “regenerar” a nação portuguesa, as Cortes acabaram por 

reconfigurar todo o império luso, na medida em que propuseram que ele fosse regido por uma 

constituição liberal, contrapondo-se assim ao monopólio da política exercido pela Coroa 

portuguesa.27 As bases constitucionais das Cortes estabeleceram a liberdade de imprensa, o fim 

da prisão sem culpa formada, a separação dos poderes, entre outras coisas. A forma de governo 

adotada foi a monarquia constitucional hereditária, o que representou um golpe mortal no 

monarquismo absoluto lusitano.28 

É importante observar que diversas capitanias portuguesas na América aderiram ao 

Vintismo. Elas, inclusive, enviaram deputados para participar das discussões travadas em 

Lisboa.29 Todavia, até bem entrado 1822, os deputados americanos não concebiam as províncias 

americanas como fazendo parte de uma entidade maior chamada Brasil.30 Segundo Roderick 

Barman, “the Kingdom of Brazil had dissolved into its constituent parts (…) because of the 

desire of the local notables to recover provincial autonomy and to escape dominance by both 

Rio de Janeiro and Lisbon”.31 Essa ausência de unidade nas possessões americanas foi 

exemplarmente descrita pelo parlamentar baiano Borges de Barros: “(...) O Brasil não se deve 

olhar como um só país, são tantos países diferentes quantas as províncias do Brasil (...) As 

províncias do Brasil podem chamar-se reinos”.32  

Márcia Berbel, analisando a atuação dos deputados americanos nas Cortes de Lisboa, 

concluiu que muitos deles se pautavam pelos interesses de suas províncias e não de uma 

 
26 JANCSÓ, István. A sedução da liberdade: cotidiano e contestação política no final do século XVIII. In: SOUZA, 

Laura de Mello e (org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. 

São Paulo: Cia das Letras, 1997. 
27 BERBEL, Márcia Regina. A nação como artefato: deputados do Brasil nas cortes portuguesas (1821-1822). 

São Paulo: Hucitec; Fapesp, 1999. 
28 Ibidem, p. 54-55. 
29 Ibidem, p. 57-81. 
30 Idem. 
31 BARMAN, Roderick J. Brazil: Forging a Nation (1798-1852). California: Stanford University Press, 1988, p. 

66. 
32 apud BERBEL, 1999, op. cit., p. 131. 
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entidade uma chamada Brasil. Corroborando esse argumento, podemos acrescentar que alguns 

parlamentares das possessões americanas se definiam como portugueses, mesmo às vésperas 

da independência do Brasil. Em setembro de 1822, Cipriano Barata, parlamentar constituinte 

eleito pela Bahia, declarou que “eu falo como português (...)”.33 Como observou Glayds Ribeiro, 

no Brasil “nos anos imediatamente anteriores à independência falava-se da nação portuguesa 

enquanto conjunto de habitantes do Império – nação comum a Portugal e ao Brasil”.34 

Assim, quando o projeto político do Rio de Janeiro, contando com apoio das províncias 

do sul, foi colocado em prática – isto é, a independência em relação a Portugal –, muitos 

desafios precisaram ser enfrentados. Alguns foram rapidamente resolvidos, como a forma de 

governo e a maneira de nomear D. Pedro I.35 Contudo, outros levaram um tempo maior para 

serem resolvidos. 

A extensão territorial do novo estado, por exemplo, esteve cercada de incertezas já que 

as províncias do norte, Pará e Maranhão, relutaram bastante em aderir ao projeto do Rio de 

Janeiro. A Bahia, até meados de 1823, não tinha aderido ao projeto independentista. Em 1824, 

um outro projeto foi posto em marcha, a Confederação do Equador, aumentando ainda mais as 

incertezas sobre qual seria o território do Brasil.36  

Do outro lado do Atlântico, em Angola, logo após a declaração de independência do 

Brasil, surgiram grupos favoráveis à união desse território ao Império brasileiro. Foi somente 

em 1825 que a possibilidade dos lusos de perder a possessão africana para o Brasil saiu do 

horizonte.37 Em resumo, é somente no final do Primeiro Reinado que as incertezas sobre o 

território brasileiro diminuem consideravelmente.  

O Estado brasileiro não nasceu pronto na independência, mas foi sendo construído a 

partir dela. Justamente por isso é que não podemos concordar com a conhecida afirmação de 

Hobsbawm de que “as nações não formam os Estados e os nacionalismos, mas sim o oposto”.38 

A questão é que, como vimos, não havia uma nação brasileira antes da independência. Contudo, 

 
33 apud BERBEL, 1999, op. cit., p. 192. 
34 RIBEIRO, Gladys Sabina. Nação e cidadania nos jornais cariocas da época da Independência: o Correio do Rio 

de Janeiro como estudo de caso. In: CARVALHO, José Murilo de; Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (org.). 

Repensando o Brasil dos oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, 

p. 211. 
35 BARMAN, 1988, op. cit., p. 98-102. 
36 MACHADO, 2010, op. cit., passim.; GALVES, Marcelo Cherche. “Aderir”, “jurar” e “aclamar”: O Império no 

Maranhão (1823-1826). Almanack, [online], n. 1, 2011, p. 105-118. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2236-46332011000100105&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 

20 jul. 2020.   
37 SILVA, Alberto da Costa e. Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2011, p. 14. 
38 HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1990, p. 19. 
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ela parece ter se desenvolvido justamente concomitante ao desenvolvimento do Estado. Nesse 

sentido, outras abordagens parecem ser mais uteis. Por exemplo, Benedict Anderson defendeu, 

num livro clássico sobre o assunto, a importância do capitalismo editorial, dos trajetos comuns, 

tanto intelectual quanto politicamente feito pelas elites como elementos importantes para 

imaginar uma comunidade nacional.39 Os diversos trajetos políticos, acadêmicos, religiosos dos 

homens que tiveram a tarefa de imaginar a nação certamente conformaram ou reforçaram a 

visão deles sobre os índios como o Outro.40 E a integração dos indígenas ao pacto do Império 

do Brasil demandava que o Outro fosse reduzido ao Mesmo, quer dizer, “civilizá-los”, ou um 

encaminhamento alternativo caso não fossem perfectíveis. 

Segundo Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, a ideia de que a nação deveria ser regida 

por uma constituição foi muito importante para as elites políticas à época da independência. 

Fosse a constituição a declaração dos direitos naturais do homem, ou a delimitação dos direitos 

e deveres, houve consenso de que nela deveria estar inscrito o processo de imaginar a nação.41 

Por isso mesmo, passaremos a analisar os debates realizados na Constituinte de 1823 como 

ponto de partida, para podermos observar a relação entre civilização, questão indígena e nação. 

 

1.1 Índios “domesticados” e “bravos” na constituinte de 1823 

 

  Durante a Constituinte de 1823, uma das discussões mais intensas e polêmicas foi 

aquela que surgiu a partir da emenda do deputado paulista Nicolau Campos Vergueiro à 

epígrafe do capítulo I. A redação original era “Dos membros da sociedade do Império do 

Brasil”, mas o parlamentar sugeriu que a palavra “membros” fosse substituída pelo termo 

“cidadãos”.42 Vergueiro esclareceu a sua proposta:  

 

A ephigraphe está muito clara: a emenda que eu fiz foi só para abreviar: o que é índio 

não está ligado comnosco; os filhos de estrangeiros, estes não tratamos; a constituição 

não é feita para eles, é para os membros da sociedade brasileira: dos outros não 

tratamos: não entram na nossa sociedade.43  

 

 
39 ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. 

Tradução: Denise Bottman. São Paulo: Cia das Letras, 2008.  
40 O clássico estudo de Lúcia Maria Pereira das Neves demonstra os itinerários intelectuais das elites políticas e 

intelectuais que participaram na independência e se lançaram na construção um Estado e no imaginar uma nação 

de brasileiros. NEVES, 2003, op. cit. p. 27-88. 
41 Ibidem, p. 148-162. 
42 BRASIL, 1874c, op. cit., p. 166. Sessão de setembro de 1823. 
43 Ibidem, p. 167. 
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Segundo o parlamentar, justamente pela alteridade que representavam, os índios não 

faziam parte do pacto e não poderiam ter cidadania no Império. Fernanda Sposito, em livro 

clássico, defendeu a ideia de que os índios não foram considerados nem cidadãos, nem 

brasileiros pelos parlamentares, sendo totalmente excluídos do pacto nacional.44 Contudo, os 

constituintes deixaram claro que estavam se referindo a povos nativos específicos quando 

defendiam a exclusão deles da sociedade brasileira. Por exemplo, o deputado pela Bahia 

Francisco Gê Acabaia Montezuma, um apoiador da emenda de Vergueiro, afirmou que 

 

a constituição tratava daqueles que faziam parte da sociedade brasileira e os índios 

estão fora do grêmio da nossa sociedade, não são súbditos do Império do Brasil, não 

o reconhecem, nem por consequência suas autoridades desde a primeira até a ultima, 

vivem em guerra aberta comnosco;  não podem ter direitos, porque não tem, nem 

reconhecem deveres ainda os mais símplices (fallo dos não domesticados). Como 

considera-los cidadãos brasileiros?45   

 

É importante observar que o parlamentar baiano partilhava da ideia de que os índios 

podiam representar uma alteridade à sociedade brasileira, mas deixou implícito que tinha em 

mente aqueles viviam nas florestas quando se referiu aos “não domesticados”.  

Souza França, parlamentar eleito pelo Rio de Janeiro, avançou o argumento de que 

“brasileiro é o que nasce no Brasil, e cidadão brasileiro é aquelle que tem direitos cívicos. Os 

índios que vivem no bosque são brasileiros, comtudo não são cidadãos brasileiros (...) [devido 

ao] seu estado selvagem”.46 Mesmo sendo contrário à emenda, Souza França também 

concordava que os índios estavam fora do pacto que estava sendo elaborado. Similarmente a 

Montezuma, o deputado pelo Rio de Janeiro deixou claro que estava falando dos indígenas que 

não viviam nas vilas, mas nos bosques. 

Deputado eleito por Pernambuco e de alvitre contrário a emenda, Almeida e 

Alburquerque argumentou que “neste capítulo [da constituição] trata-se em geral dos membros 

do império: neste número não só os aqui nascidos (...) os estrangeiros naturalizados, e de que 

futuro se naturalizarem; os índios mansos, domésticos, etc”.47 É importante observar que, ao 

explicitar que os índios mansos faziam parte do pacto, consequentemente, sugere que os 

indígenas não “domesticados” estão excluídos dele. 

 
44 SPOSITO, 2012, op. cit., p. 22-49. Andrea Slemian aponta na mesma direção, embora, é importante ressaltar, o 

seu ensaio foque em sobre como os escravos, libertos e portugueses conformaram este debate na Constituinte. Ver 

SLEMIAN, Andrea. Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do 

constitucionalismo no Brasil (1823-1824). In: JANCSÓ, Istvan (org.). Independência: história e historiografia. 

São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2005.  
45 BRASIL, 1874c, op. cit., p. 166. Sessão de 23 de setembro de 1823. 
46 Ibidem, p. 166-167. Itálico nosso. 
47 Ibidem, p.168. Itálico nosso. 
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Apesar da proposta de Vergueiro ter sido rejeitada pelos parlamentares, ela é importante 

por permitir observar algumas questões importantes. Como já foi amplamente observado pela 

historiografia, os constituintes, ao pensar sobre os indígenas, faziam uma diferenciação entre 

índios “domesticados”, “mansos”, habitantes de vilas e aldeamentos, e aqueles que eram 

“selvagens”, “ferozes”, que viviam nas matas. Entre aqueles que tinham possibilidade de fazer 

parte do pacto social, e aqueles aos quais o pacto não fazia referência.48  

Alguns historiadores já afirmaram que o fato de Carta Constitucional de 1824 não 

mencionar os índios significou a exclusão de todos os índios da cidadania no Império.49 De 

acordo com o referido documento, o “IMPERIO do Brazil é a associação política de todos os 

Cidadãos Brazileiros”. O artigo VI estabeleceu que são cidadãos brasileiros “os que no Brazil 

tiverem nascido, quer ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este 

não resida por serviço de sua Nação”. Além disso, os filhos ilegítimos de pai ou mãe brasileiros; 

ou os filhos de pais brasileiros que nasceram no estrangeiro justamente pelo fato do pai estar 

fora do país a serviço do Império; os portugueses que aderiram à independência do Brasil; por 

fim, os estrangeiros naturalizados.50  

Como se vê, a Carta Constitucional de 1824 não menciona os índios. Na opinião de 

Yuki Miki, a despeito do fato de que o artigo VI da Carta ter deixado implícito que todos os 

índios poderiam ser cidadãos, devido ao fato de terem nascido no Brasil, os debates da 

Constituinte de 1823 “clearly demonstrated the representatives consensus over the exclusion of 

autonomous Indians”.51 Por outro lado, os índios “domesticados” e “mansos” poderiam ser 

incluídos no pacto, embora o seu status fosse indefinido.52 

Dois anos depois, Guido Marlière lamentou que “a Constituição qualifica de Cidadão a 

hum Escravo Liberto. Aos Índios, Senhores Proprietários, e natos do paiz immenso que 

habitamos, não deo ainda este Título. Tal hé a nossa equidade”. Ele se referia tanto aos 

Botocudos, como a outros grupos indígenas que tinham uma relação menos hostil com a 

 
48 Ver, por exemplo, MOREIRA, Vania Maria Losada. De índio à guarda nacional: cidadania e direitos indígenas 

no Império (Vila de Itaguaí 1822-1836). Topoi, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, jul./dez. 2010, p. 127-142. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/pdf/topoi/v11n21/2237-101X-topoi-11-21-00127.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2020.; Cf. 

SLEMIAN, 2005, op. cit., passim. 
49 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. In: ______. (org.). História dos índios no 

Brasil. São Paulo: FAPESP/SMC, 1992, p. 138; MACHADO, Marina Monteiro. A trajetória da destruição: 

índios e terras no Império do Brasil. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2006, p.66. 
50 BRASIL. Collecção de leis do Imperio do Brazil de 1824. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886, p. 7-8. 

Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/18340>. Acesso em: 20 jul. 2020.  
51 MIKI, Yuki. Frontiers of citizenship: a black and indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: 

Cambridge University Press, 2018, p. 34. Ver também MOREIRA, op. cit., p. 132. 
52 MIKI, 2018, op. cit., p. 32. 



23 

 

 

 

sociedade envolvente.53 No mesmo ano, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado 

debateram prolongadamente projetos de naturalização dos estrangeiros, que chegou a implicar 

inclusive em emendas no artigo VI. No bojo dessa discussão, o Visconde de Caravelas, senador 

pela Bahia, argumentou haver uma desigualdade muito grande entre os botocudos e os 

brasileiros: “Que comparação há entre selvagens, e o brazileiros de que se trata? Que quer dizer 

selvagens? O homem que não está ligado à associação civil. Não é para este que fazemos leis, 

mas para nós que estamos constituídos em sociedade”.54 Ele continuou afirmando que “o 

homem, emquanto não larga o estado selvagem, repugna a ideia de cidadão”.55 O senador pelo 

Rio de Janeiro Marques de Paranaguá rejeitava o princípio de que todos os brasileiros são 

cidadãos, “porque então vem o absurdo de que os selvagens deste paiz são cidadãos”.56  

Antônio Luiz Pereira da Cunha, senador pela Bahia, afirmou que “quando os botocudos, 

e outros selvagens que habitam os sertões do Brazil, se familiarisam comnosco, são cidadãos 

brasileiros (...)”.57 Em outras palavras, para o Visconde de Inhampube, os índios “civilizados” 

poderiam ser cidadãos. Mais do que isso, o senador deixou a entender que a exclusão dos índios 

“selvagens” do pacto social não deveria ser permanente. A familiarização com as regras do 

contrato que regia a nação deveria ser condição para a inclusão deles na sociedade brasileira. 

Longe de ser voz isolada nessa questão, o ponto de vista do senador da Bahia foi compartilhado 

por outros parlamentares. Na Constituinte de 1823, o deputado Souza França defendeu o 

argumento de que os índios que viviam nos bosques eram brasileiros, mas não cidadãos 

brasileiros “emquanto não abração a nossa civilisação”.58 O constituinte baiano Montezuma 

expressou opinião semelhante ao afirmar que “não é minha opinião que sejam desprezados, que 

não ponhamos os meios necessários de os chamar à civilização”. Como vimos, o parlamentar 

baiano defendia a exclusão de indígenas considerados não domesticados justamente devido a 

“incivilização” deles. Montezuma afirmou ser um dever “civilizar” os índios, mas através de 

legislação própria e especial. 59 Assim, justamente a aquisição da civilização seria a condição 

para que os índios tidos como selvagens pudessem ingressar na sociedade brasileira.   

 
53 NAUD, Maria Leda. Documentos sobre o índio brasileiro (1500-1822). Revista de Informação Legislativa, v. 

7, n. 28, out./dez, 1970, p.299-317. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/180475>. Acesso 

em: 20 jul. 2020, p. 317. 
54 BRASIL. Annaes do Senado do Império do Brasil. 1826. Tomo III. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1878e, p. 110. Disponível em: 

<https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1826/1826%20Livro%203.pdf>. Acesso em: 

21 jul. 2020. 
55 Idem. 
56 Ibidem, p. 111. 
57 Ibidem, p. 112. 
58 BRASIL, 1874c, op. cit., p. 166. Sessão de 23 de setembro de 1823. 
59 Idem. 
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Tal assunção foi amplamente compartilhada tanto pelos defensores da perfectibilidade 

dos índios, isto é, de que os índios seriam capazes de alcançar um patamar civilizado, quanto 

dos apoiadores da ideia de que os indígenas seriam selvagens de maneira inata, não tendo, 

assim, capacidade para se aperfeiçoar. Justamente por isso é importante compreender qual era 

o significado de civilização no período do presente estudo. 

 

1.2 Civilização: capitalismo e colonialismo 

 

A noção moderna de civilização surgiu no bojo de debates feitos sobre a natureza do 

Outro, isto é, dos habitantes da América, que eram todos não cristãos. Segundo Anthony 

Pagden, nas primeiras décadas do século XVI, os europeus tinham poucos termos para 

descrever a alteridade representada pelos indígenas. Eles empregaram inicialmente o termo 

“bárbaro” para se referir aos índios, no sentido de não serem cristãos e terem hábitos 

considerados antinaturais.60 Mas, essa interpretação sobre a natureza dos grupos indígenas, 

largamente baseada na teoria da escravidão natural de Aristóteles, foi seriamente desafiada 

pelos membros da chamada “escola de Salamanca”, a partir da década de 1530.61 

John Pocock também registrou a corrosão do referencial aristotélico para a descrição da 

origem e do desenvolvimento das sociedades indígenas.62 O impacto da chegada europeia às 

Américas certamente teve um papel importante nessa crise, sobretudo pelo fato de que as 

sociedades indígenas eram muitas e diversas entre si. Assim, entre os intelectuais europeus a 

pressuposição de que as sociedades existiam naturalmente passou a ser rejeitada. Por outro lado, 

a questão de como as sociedades passaram a existir na natureza suscitou importantes debates.63 

Tentativas de responder a essas questões foram levadas a cabo, já no século XVI, por 

alguns padres jesuítas. Eles criaram tipologias que classificavam todos os povos então 

conhecidos de maneira hierárquica, a partir da “justaposição de critérios de hierarquia políticos, 

econômicos e tecnológicos com modelos estruturados segundo a religião e a linguagem”.64 Se 

 
60 PAGDEN, Anthony. La caída del hombre natural: el índio americano y los orígenes de la etnología 

comparativa. Tradução: Belén Urrutia Dominguez. Madrid: Alianza Editorial, 1988, p. 29-88. 
61 Ibidem, p. 89-154. 
62 POCOCK, J. G. A. Barbarism and religion: barbarians, savages and empires. Vol. 4. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005, p.161-164 
63 Ibidem, p. 166. 
64 BETHENCOURT, Francisco. Racismos: das Cruzadas ao século XX. Tradução: Luiz Oliveira Santos; João 

Quina. São Paulo: Cia das Letras, 2018, p. 122-123. 
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os cristãos europeus ocupavam o topo da pirâmide classificatória, a base dela era composta 

pelos bárbaros, isto é, não cristãos em geral, com hábitos e governos considerados inferiores.65 

Mas a partir da publicação de relatos de rituais de canibalismo e sacrifício humano 

praticados pelos povos indígenas, importantes letrados europeus desenvolveram a ideia de que 

os índios não eram simplesmente “bárbaros”, mas estavam em uma posição inferior a essa: eles 

eram “selvagens”.66 E partir da suposta ausência de leis, governo e religião entre os indígenas, 

filósofos, padres e juristas europeus argumentaram que eles viviam em “estado de natureza”.67 

Um aspecto igualmente importante foi a crescente identificação de “selvagens” como sinônimo 

de povos caçadores e caçadores coletores. De acordo com Pocock, tal associação ocorreu 

“because the right of the men in civil society were increasingly identified with property (...) and 

therefore with appropriation”.68 A hipótese aqui é que o desenvolvimento capitalista tenha 

conformado a elaboração das tipologias, na medida em que o uso da terra feito pelos grupos 

indígenas pode ter sido associado com aqueles feitos nas terras comunais ou regidas pelo direito 

consuetudinário. E, justamente por isso, eles estariam no início do desenvolvimento histórico 

das sociedades humanas. 

Uma consequência dessas discussões foi a atribuição de diferentes significados para 

“bárbaros” e “selvagens” nas tipologias que classificavam hierarquicamente os povos com os 

quais os europeus tiveram contatos. Assim, Montesquieu, autor de uma importante e influente 

tipologia, definiu os “povos selvagens” como “pequenas nações dispersas que, por algumas 

razões particulares, não se podem reunir”. Eles eram caçadores, sem leis civis, tendo apenas 

costumes ou chefes capazes de alienar a liberdade deles. De maneira similar a Locke, 

Montesquieu sustentou que os selvagens não conheciam o comércio.69 Por outro lado, os “povos 

bárbaros” “são pequenas nações que podem se reunir”. Além disso, seriam pastores, e, por 

conhecerem a propriedade, teriam leis e não somente costumes. Além disso, os bárbaros 

conheceriam, de alguma maneira, o comércio.70  

Em outra tipologia, possivelmente a mais influente, desenvolvida por iluministas 

escoceses em meados do século XVIII, os índios também foram classificados como 

“selvagens”. Conhecida como a teoria dos quatro estágios, tal classificação estabeleceu que 

 
65 Ibidem, p. 120-124. 
66 Ibidem, p. 148-167. 
67 POCOCK, 2005, op. cit., p. 157-180. 
68 Ibidem, p. 168. 
69 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis. Tradução: Cristina Muracho São Paulo: Martins 

Fontes, 1996, p. 293-302. 
70 Idem.  
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existiriam quatro estágios na história da humanidade: os caçadores coletores, que viveriam em 

estado de natureza, sem se apropriar da terra ou conhecer a noção de propriedade; os pastores 

estariam num estágio um pouco acima, com alguma apropriação da terra; a etapa agricultora; 

e, por fim, com o desenvolvimento da agricultura chegava-se assim à fase comercial e da 

civilização.71  

Longe, porém, de estar restrito a um pequeno círculo de letrados europeus, esse debate 

sobre o estado de natureza dos índios e da civilização dos povos europeus teve considerável 

impacto no mundo lusitano. Em um ensaio sobre o aparecimento e utilização do termo 

civilização e vocábulos correlatos nos dicionários portugueses entre 1562 e 1831, Luís Filipe 

Silvério Lima demonstrou que, até bem entrado o século XVIII, o referido campo semântico 

tinha ambiguidade: enquanto que na origem latina havia uma significação relacionada à corte e 

à polidez, no uso corrente em português ele remetia ao comportamento rústico, inurbano e não 

cortesão.72 Lima observa que o campo semântico experimentou mudanças ao longo do século 

XVIII, passando a remeter ao comportamento polido, cortês (relacionado à corte) e urbano.73  

Luís Filipe Silvério Lima, contudo, não nos fornece uma explicação para esta mudança 

de significado. Porém, dada a concomitância entre o surgimento da noção moderna de 

significações de palavras relacionadas ao campo semântico civilização e os debates sobre os 

estágios civilizacionais, uma hipótese que nos parece pertinente é que essas discussões 

influenciaram na transformação de significados de tais vocábulos. 

 De acordo com Lima, um dos primeiros documentos em que se pode notar a utilização 

de palavras do campo semântico civilização em sentido mais próximo ao moderno é o 

Directorio que se deve observar nas Povoaçoens dos Indios do Pará e Maranhão em quanto 

sua Magestade não mandar o contrário, publicado em 1757. Segundo Lima, o Diretório 

estabeleceu uma atuação civil que, complementando a ação missionária, “agiria para ‘a 

civilidade dos índios’”.74 É importante observar que a palavra “civilizar”, até então não 

dicionarizada em português, apareceu quatro vezes no documento. De fato, as políticas 

indigenistas elaboradas pela coroa “se dirigem unicamente a cristianizar, e civilizar estes até 

 
71 POCOCK, 2005, op. cit., p. 171. Ver também, MEEK, Ronald. Social Science and the ignoble savage. Londres: 

Cambridge University Press, 2010. O livro de Meek parece ter sido o primeiro a estudar como os grupos indígenas 

apareceram na teoria dos quatro estágios. Contudo, ele é relativamente desconhecido dos historiadores brasileiros. 
72 LIMA, Luís Filipe Silvério. Entre o rústico e o civilizado: usos e significados do conceito de civilização nos 

dicionários de português (séculos XVI-XIX). In: LOMBARDI, Maria Fernanda et al. (org.). Civilização: sentidos 

e paradoxos. São Paulo: Fap-Unifesp, 2014. 
73 Ibidem, p. 29. 
74 Ibidem, p. 30. 
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agora infelizes, e miseráveis Povos (...)”.75 Nas políticas indigenistas anteriormente elaboradas 

pela Coroa lusa, o objetivo não era “civilizar” os índios, até porque a palavra sequer existia. 

Mas agora ela passou a ser empregada, e no mesmo sentido utilizado em outros textos coevos: 

ação para tirar do barbarismo povos com modos de vida diferentes daqueles encontrados nas 

metrópoles europeias.76 

Justamente um ano antes da promulgação do Diretório, em 1756, um neologismo foi 

inventado e em pouco tempo passou a ser amplamente utilizado: civilização.77 O termo parece 

ter sido usado para designar o mais alto estágio dos povos humanos. Nos dicionários, o 

vocábulo remeteu a um duplo significado: “(...) a um estado, que é ou foi civilizado, ou a uma 

ação, a ação de civilizar”.78 Ainda de acordo com Lima, os dicionaristas deixaram claro que 

aqueles que necessitariam de uma ação civilizadora seriam os indígenas.79 

Observa-se, assim, que o impacto das discussões sobre os diferentes modos de vida dos 

mais variados povos e a consequente classificação em tipologias alcançou até mesmo a 

formulação de políticas indigenistas no Império português, cujas implicações alcançaram o 

período privilegiado por esse estudo. A antiga divisão feita pelos portugueses entre índios 

aliados e hostis parece ter sido atualizada, no século XIX, para a polaridade “mansos”, 

“domesticados” e mesmo “civilizados”, de um lado, e “hostis”, “bravios” e “selvagens” de 

outro. 80 Mas a novidade pode ter sido acompanhada de significados adicionais: é possível que 

ela não se referisse somente a amizade ou inimizade dos grupos indígenas para com a sociedade 

envolvente, mas igualmente apontasse o grau de desenvolvimento histórico que os índios 

haviam alcançado, segundo a teoria dos quatro estágios. 

Encontramos indícios para apoiar essa hipótese. Em Civilização dos índios e coisas do 

Brasil, José Bonifácio relaciona claramente a classificação dos povos indígenas e a discussão 

sobre os estágios civilizacionais. Os “índios bravos” não compreendiam o “estado social”, mas 

o processo de civilização os converteria gradualmente de “caçadores a pastores, e depois a 

cultivadores fixos”.81 Em uma memória sobre a distribuição de terras no Brasil publicada em 

 
75 Ibidem, p. 33; Directorio, que se deve observar nas Povoaçoens dos Índios do Pará, e Maranhão em quanto Sua 

Magestade não mandar o contrario. In: MOREIRA NETO, 2005, op. cit., p. 167. Itálico nosso.  
76 Idem. 
77 LIMA, 2014, op. cit., p.37-38. 
78 Ibidem, p. 41. 
79 Ibidem, p. 41-44. 
80 MOISES, Beatriz Perrone. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período 

colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. São 

Paulo: FAPESP/SMC, 1992. 
81 SILVA, José Bonifácio de Andrada e. “Civilização dos Índios e coisas do Brasil”. In: DOLHNIKOFF, Miriam 

(org.). Projetos para o Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 62-63. Na mesma toada, em “Os índios são 
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1822 e oferecida à Assembleia Constituinte, Antônio José Gonçalves Chaves também fez 

referências à teoria dos quatro estágios. Depois de reconhecer o direito dos povos indígenas às 

suas próprias terras, Gonçalves Chaves afirmou que “em Economia Política pode dividir-se a 

espécie humana em quatro distintas classes principais. A primeira é dos povos Caçadores, a 

segunda dos povos Pastores, a terceira dos Agricultores e quarta dos Manufatores”.82 Gonçalves 

Chaves afirmou que “os nossos índios pertencem sem dúvida à primeira classe”, estágio 

associado ao “barbarismo”. Em contraste, “as colônias portuguesas pertencem à terceira e 

quarta classes ou às classes mais nobres da espécie humana”.83  

Em 1831, em meio ao debate no Senado que redundou na abolição das cartas régias 

joaninas, que permitiram fazer guerra justa aos índios e mesmo e escravizá-los em Minas Gerais 

e em São Paulo, o Marquês de Caravelas proferiu um discurso sobre a história do “gênero 

humano”. Em sua opinião, “o homem passa por três estados em sociedades até chegar ao de 

civilisação”: o primeiro seria a caça, e a indústria produzida por esses povos se limitaria “a 

fabricar armas para matarem os annimaes de cuja carne se alimentam”. Eles seriam nômades e 

considerariam “todo homem estranho seu inimigo”. No estágio seguinte estariam os povos 

pastores, que teriam “o conhecimento da arte de domesticar, e criar os animaes uteis”. Já teriam 

domicílio fixo e evitariam a guerra constante. O senador não discorre sobre os estágios 

seguintes, mas justifica a defesa de uma rigorosa tutela sobre os indígenas pelo fato de eles 

estarem no estágio de caça, e serem dominados pela ferocidade.84 

Respondendo a este discurso, Saturnino, senador pelo Rio de Janeiro, considerou que 

Caravelas fez uma exposição simplista dos “diferentes estados, por que o homem passa até 

chegar á civilização”. No alvitre do parlamentar da capital do Império, o seu colega teria 

desconsiderado as diversas gradações entre cada estágio. Mais do que isso, teria partido da 

equivocada hipótese de que “os índios que se fazem prisioneiros são os do primeiro estado, isto 

é, puramente caçadores”. Saturnino declarou não encontrar “Nação alguma indígena no Brazil 

 
muito imaginativos”, que está publicado na coletânea de textos citada, Andrada e Silva reforça a necessidade de 

“fazer dos índios de caçadores, pastores, e depois lavradores (...)”. Ver p. 71.  
82 CHAVES, Antônio José Gonçalves. Sobre a distribuição das terras incultas. In: ______. Memórias ecônomo-

políticas sobre a administração pública do Brasil. Porto Alegre: Companhia União de Seguros Gerais, 1978, p. 

91. Embora não se saiba a data do nascimento de Gonçalves Chaves, estima-se que tenha nascido por volta de 

1790, em Portugal. O certo é que, em 1805, veio ao Brasil, amealhando grande fortuna e obtendo notável cultura. 

Foi membro do conselho da província de São Pedro do Rio Grande, vereador em Pelotas. Morreu em 1837.  
83 Idem. Para uma análise da memória supra citada, ver MOTTA, Márcia Maria Menendes. Direito à terra no 

Brasil: a gestação do conflito (1795-1824). São Paulo: Alameda, 2012, p.247-254. 
84 BRASIL. Annaes do Senado do Império do Brasil. 1831. Tomo I. Rio de Janeiro: 1914, p. 405-407. Disponível 

em: <https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1831/1831%20Livro%201.pdf>. Acesso 

em: 21 jul. 2020. Sessão de 20 de julho. 
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puramente caçadores, e no estado de ferocidade (...)”.85 Os exemplos acima indicam a utilização 

da teoria dos quatro estágios para classificar os índios e sugerir políticas indigenistas a partir 

do grau civilizacional em que eles estavam. 

Enquanto o Marquês de Caravelas entendia que a ferocidade dos índios justificava a 

escravização deles, Saturnino considerava que eles já não eram puramente caçadores e ferozes, 

e por isso não apoiava a posição do colega. Para homens do século XIX, os povos indígenas 

tinham alcançado diferentes graus civilizatórios, o que justificava tratamentos distintos para 

eles de acordo com o modo de vida. Em 1826, o bispo episcopal de Pernambuco, Francisco de 

Paula Cavalcanti e Albuquerque, emitiu seu juízo sobre a civilização dos índios que habitavam 

a província: “divido os índios em Bravios e Mansos (...)”. Os últimos deveriam ter liberdade 

para viver nas vilas com brancos, para que, a partir da convivência, perdessem os “antigos 

brutaes costumes”. Já os primeiros deveriam ser tutelados por autoridades secular e religiosa 

para que pudessem ser civilizados.86 Quatro anos antes, em junho de 1822, um certo Sabará 

publicou um conjunto de prescrições para a civilização dos indígenas, que seriam 

“practicáve[is] com Índios domados, ou meio domados, porém nas tribus bravias, feroces, e 

inascessíveis” outros procedimentos deveriam adotados para atingir o mesmo objetivo.87  

 Essa diferenciação vista nos exemplos supracitados é muito similar àquela que vimos 

ser empregada nos debates da Constituinte de 1823, na qual os principais termos usados foram 

“domesticados” e “mansos, por um lado, e “bravios” e “hostis” por outro. Como veremos mais 

à frente, o objetivo de inúmeros projetos de civilização contemporâneos à independência era 

domesticar os índios bravos ou selvagens.  

 

1.3 Políticas indígenas e classificação dos índios 

Maico Oliveira Xavier observa que os índios “em vários casos aceitaram as normas oficiais 

e se aproximaram de particulares”, encetando relações amistosas com eles. Todavia, em outras 

ocasiões, os indígenas optaram pelo “isolamento, a não convivência” com os brasileiros, como 

a melhor alternativa para viver. Mas, para os as autoridades e publicistas, isso era inaceitável e 

os povos nativos deveriam ou ser civilizados ou exterminados.88  

 
85 Ibidem, p. 407. 
86 NAUD, 1970, op. cit., p. 332-333. 
87 CORRESPONDÊNCIA. Reverbero Constitucional Fluminense, Rio de Janeiro, 18 jun. 1822, n. 1, v. 2, p. 47. 

Muito provavelmente, o autor destas prescrições é Guido Marlière.  
88 XAVIER, Maico Oliveira. Extintos no discurso oficial, vivos no cenário social: os índios do Ceará no período 

do Império do Brasil – trabalho, terras e identidades indígenas em questão. Tese (Doutorado em História) – 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015, p. 37. 
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Como já vimos, havia os indígenas que eram classificados como “domesticados”, 

“mansos” ou “selvagens” e “bravos”. Os indígenas, por sua vez, podiam reforçar ou não tais 

tipologias, a partir de seus próprios interesses, tornando fluida a fronteira entre “selvagens” e 

“civilizados”. Isso aconteceu, segundo Maria Regina Celestino de Almeida, devido ao fato de 

que as sociedades eram multiétnicas e multiculturais tanto na América Portuguesa como no 

Império do Brasil. Por isso mesmo, “os grupos e indivíduos circulavam com considerável 

liberdade, pelas porosas fronteiras físicas, étnicas e culturais entre o mundo indígena” e a 

sociedade envolvente89.        

Tendo como fontes as pinturas e os textos de Debret, Almeida levanta algumas hipóteses 

sobre os índios da Aldeia de São Lourenço, localizada no Rio de Janeiro. A aldeia foi fundada 

no final do século XVI e extinta em meados dos oitocentos devido à civilização dos indígenas 

que a habitavam. Debret observa que, embora os índios vivessem na aldeia há trezentos anos e 

já fossem “civilizados”, conservavam hábitos antigos, reminiscências do que considerava ser a 

selvageria de seus fundadores. O pintor francês usa a expressão “índio mestiço” para se referir 

aos nativos que viviam em São Lourenço. Após travar contatos com os botocudos, classificou-

os como “selvagens civilizados”, observando que eles poderiam se portar civilizadamente 

embora fossem selvagens.90  A partir desse quadro, a historiadora aventa uma hipótese bastante 

interessante: a de que os indígenas poderiam ser “mestiços”, “índios”, “selvagens” ou 

“civilizados” dependendo da situação em que viviam.91  

Os cálculos dos povos nativos para performar, isto é, incorporar os códigos, os sinais, 

as condutas usadas para classificá-los como “selvagens” ou “civilizados”, foram diversos. No 

sul da Bahia, por exemplo, as políticas indígenas destinadas aos botocudos foram justificadas a 

partir da ideia de que eles tinham costumes e práticas violentos, bárbaros, cruéis. Aylla Oliveira 

Silva demonstra que os botocudos procuravam reforçar tais representações – inclusive com 

assassinatos de índios aldeados – para que, a partir do medo que geravam, não fossem 

perturbados pelos brancos92.  

Já na década de 1860, Frei Pacífico de Montefalco, missionário capucho que atuava no 

aldeamento de Faxina, na província de São Paulo, fez uma denúncia ao governo provincial. 

 
89 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios mestiços e selvagens civilizados em Debret. Varia História, 

Belo Horizonte, v. 25, n. 41, jan./jun. de 2009, p. 86. 
90 Ibidem, p. 90 e ss. 
91 Ibidem, p. 99-104. 
92 SILVA, Aylla Olivera. Camacãs, Guerens, Pataxós e o aldeamento de São Pedro de Alcântara: trabalho, 

relações interétnicas e ocupação de território de Cachoeira de Itabuna, Sul da Bahia (1814-1877). Dissertação 

(Mestrado em História) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2015. Disponível em: 

<https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/3139>. Acesso em: 20 jul. 2020, p. 100-140. 
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Nela, ele “revelava que os kaiowá estavam manipulando o Programa de Catequese e Civilização 

dos Índios, fingindo-se de selvagens, quando eram velhos conhecidos da missão católica”. O 

objetivo da performance era acessar os brindes oferecidos pelo governo. Marta Amoroso então 

observa que “o desabafo do frade (...) contém elementos para se compreender o uso que os 

diferentes coletivos indígenas” deram aos aldeamentos.93 

Na província do Pará, Márcio Couto Henrique demonstrou que ocorreu algo similar. 

Frei Egídio da Garésio, que era missionário e diretor do Rio Preto, escreveu que os índios 

“estavam enganando o Governo” ao fingir estarem dispostos a deixar “inteiramente a vida 

selvagem”. Contudo, logo que obtinham os brindes, voltavam às matas, ignorando a promessa 

feita e continuando a viver conforme os seus modos de vida.94 Em outras palavras, os índios 

deixavam de ser “mansos” assim que acessavam os objetos desejados. 

*** 

Apresentamos até aqui a hipótese de que as tipologias utilizadas para classificar os 

povos indígenas nos momentos iniciais da formação do Estado e nação brasileiros foram 

construídas a partir de múltiplos processos que se imbricaram entre si: a expansão europeia e o 

estabelecimento de colônias na América; a consequente crise intelectual acerca da diversidade 

de modos de vida que se estabeleceu nas metrópoles coloniais; o surgimento e expansão do 

capitalismo; o desenvolvimento da noção de civilizar no interior do colonialismo europeu na 

América e as políticas indígenas. 

A utilização de tais tipologias não foi uma mera reprodução daquelas feitas por 

importantes letrados europeus, mas foram empregadas para determinar os locais destinados aos 

índios no interior da formação da nação e Estado brasileiros. Essas classificações foram usadas 

para embasar a construção de políticas indigenistas específicas para índios mansos e para os 

selvagens. As indicações sobre como lidar com os povos nativos foram feitas a partir de 

interesses específicos de diversos atores, tanto por gente que estava no gabinete quanto por 

quem vivia no sertão.95 O emprego dessa classificação não necessariamente significou o total 

endosso a ela e, justamente por isso, alguns grupos e atores parecem não ter considerado como 

real a existência de índios “domesticados” ou “civilizados”.  

 

 
93 AMOROSO, Marta. Terra de Índio: imagens em aldeamentos do Império. São Paulo: Terceiro Nome, 2014, p. 

78-79. 
94 HENRIQUE, Márcio Couto. Sem Vieira nem Pombal: índios na Amazônia do século XIX. Rio de Janeiro: 

Eduerj, 2018, p. 134-135. 
95 MONTEIRO, 2000, op. cit., p. 129-169. 
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1.4 Imaginando a alteridade: escravidão e exclusão do estado nacional 

No período em que estamos estudando, importantes intelectuais e membros de certos 

grupos sociais parecem ter expressado ceticismo quanto à capacidade dos índios serem 

“civilizados”.  Spix e Martius tinham a convicção que “nega a ideia comum de que a raça dos 

peles vermelhas possa um dia aperfeiçoar-se”.96 Os dois cientistas aventaram a possibilidade de 

que os indígenas seriam a degeneração de uma grande civilização já morta.97 Eles foram 

influenciados, como inúmeros membros de missões científicas enviadas ao Brasil a partir de 

1808, pelas teorias de Alexander von Humboldt e Johann Blumenbach.98 O primeiro descreveu 

a “variedade da humanidade apresentada pelos povos nativos em termos de uma humanidade 

única, cuja variedade atribuía a fatores degenerativos ligados ao ambiente”.99 O segundo 

propunha uma antropologia física e a criação de uma tipologia das variedades da espécie 

humana.100 Em 1818, já em posse de um crânio de índio botocudo obtido pelo príncipe Wied-

Neuwied quatro anos antes, Blumenbach localizou os indígenas próximo ao “homem americano 

de tipo malaio, a última das cinco categorias introduzida pelo antropólogo na classificação 

comparativa das raças humanas”.101 Em outras palavras: os índios estavam próximo da condição 

animal.  

Contudo, esse pessimismo foi expresso de uma maneira surpreendente. Se em meados 

do século XIX alguns intelectuais reclamaram sem pejos a escravização e mesmo o extermínio 

dos índios, no Primeiro Reinado, na maior parte das vezes, tal posição apareceu sob a capa do 

discurso civilizatório. E isso não passou despercebido dos contemporâneos daquele período. 

Em julho de 1826, Braulio Muniz, deputado eleito pelo Maranhão, afirmou que a expressão 

“civilisar índios” era tomada no mesmo sentido de “domar, oprimir, e sujeitar os indígenas deste 

 
96 apud HEMMING, John. Fronteira Amazônica: a derrota dos índios brasileiros. São Paulo: EDUSP, 2009, p. 

189. O estudo da corrente cética quanto à civilização dos índios ainda espera o seu historiador. Trata-se de uma 

questão extremamente difícil de avançar, sobretudo no Primeiro Reinado, por motivos que logo veremos. Os 

capítulos que John Hemming dedica sobre como os homens dos oitocentos lidaram com os índios são 

insatisfatórios e carecem de densidade cronológica. Ver p. 183-238.  
97 Ibidem, p. 190. A ideia de que os índios seriam resquícios de uma grande civilização antiga teve muitos adeptos 

no século XIX, vários deles ligados ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB). Contudo, parece difícil 

mapear tais opiniões durante o Primeiro Reinado. Sobre esse assunto, ver TURIN, Rodrigo. Tessituras do tempo: 

discurso etnográfico e historicidade no Brasil oitocentista. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. 
98 AMOROSO, 2014, op. cit., p. 34. 
99 Ibidem, p. 35. 
100 Ibidem, p. 35 e 37. 
101 Ibidem, p. 45. 
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paiz. Em algumas partes até se tem reduzido a cativeiro os índios com pretexto de os civilisar. 

Finalmente, civilizando-os tem-se lhes dado a escravidão, o extermínio e a mesma morte”.102 

Em 1826, tomando parte no debate sobre a criação de uma companhia agronômica na 

província do Maranhão, Clemente Pereira103, deputado eleito por São Paulo, defendeu o uso da 

força contra os nativos: como se poderia defender as feitorias “contra a rapina dos índios só 

com a nossa boa conducta”, questionou ele. Além disso, as comunicações entre algumas 

províncias do Império só seriam seguras se fossem obstados “pela força os índios salteadores”. 

Quem defendia o trato pacífico com os nativos “ignora o que são esses selvagens”. Todavia, se 

defendia uma política indigenista agressiva, o parlamentar declarou ser favorável à civilização 

dos nativos e afirmou não propugnar “o extermínio dessa raça de homens [os índios]”.104 Em 

sua participação nessa mesma discussão, Gonçalves Martins105, deputado eleito pelo Maranhão, 

afirmou não reconhecer o direito que os índios teriam sobre as terras em que eles viviam: “eu 

quizera ver se me mostrasse a verba testamentaria pelo qual o nosso pai Adão” lhes deixou as 

terras, afirmou ele ironicamente. Ele defendeu o uso da força para garantir a segurança das 

povoações nacionais. Mas, seguindo o mote adotado por outros contemporâneos, também 

declarou ser favorável à civilização dos índios.106 

Em 1827, o Visconde de São Leopoldo107, então presidente de província de Minas 

Gerais, também seguiu o protocolo, e declarou ser favorável à civilização dos botocudos. 

Contudo, em relação a eles, comentou que de “Tigres só nascem tigres; de Leoens, Leoens se 

gerão; e dos cruéis Botocudos (que devoram e bebem o sangue humano) só pode resultar prole 

semelhante”.108 Essa opinião, ressaltando um suposto caráter animalesco dos índios, não era 

nova. Já em 1808, D. João VI suspendera “os efeitos de humanidade que com eles [os 

 
102 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo III. 1826. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial 

Instituto Artistico, 1874e, p. 189. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/28879>. Acesso 

em: 20 jul. 2020. 
103 Nascido em Trancoso, Portugal, em 1787, Pereira estudou direito e cânones em Coimbra. Lutou contra a 

ocupação francesa em Portugal. Imigrou para o Brasil em 1815, obtendo o posto de juiz de fora na Praia Grande, 

Rio de Janeiro. Teve importante participação no processo de independência. Foi deputado, senador e ministro. 

Morreu em 1854. Retirei esses dados biográficos do perfil elaborado pelo IHGB. Fonte: JOSÉ Clemente Pereira. 

Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, s./d. Disponível em 

<https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/josecpereira.html>. Acesso em: 21 jul. 2020. 
104 BRASIL, 1874e, op. cit., p. 195. Sessão de 15 de julho de 1826. 
105 Nascido na Bahia, formou-se em direito em Coimbra. Chegou ao Maranhão em 1819. Participou de uma junta 

na mesma província em 1824. Foi eleito deputado para a primeira legislatura.  
106 BRASIL, 1874e, op. cit., p. 228-232. Sessão de 15 de julho de 1826. 
107 Nascido em São Paulo, em 1774, estudou cânones em Coimbra. Foi sócio de inúmeras academias europeias. 

De volta ao Brasil, atuou como juiz de alfândegas, vogal da comissão militar em Montevídeo. Foi eleito deputado 

das Cortes de Lisboa e da Constituinte de 1823. Foi senador, membro do conselho do Imperador, desembargador 

honorário e presidente de província. Morreu em 1847. BLAKE, Sacramento. Diccionário Bibliographico 

Brazileiro. v. 4. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898, p. 416-418. 
108 NAUD, 1970, op. cit., p. 319. 
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Botocudos] tinham mandado praticar”. Foi declarada então guerra justa contra os botocudos 

sob a justificativa de que eles praticavam canibalismo, e permitida a escravização de índios 

capturados nas bandeiras feitas pelos militares das divisões militares do Rio Doce.109  

O objetivo dessa política era desenvolver a agricultura, a navegação e o comércio da 

região conhecida como Sertão Leste, cuja ocupação fora desestimulada pela Coroa portuguesa 

no auge da mineração em Minas Gerais. Essa política, baseada na escravidão e no extermínio 

dos índios, pretendia efetivar o domínio estatal na área e integrá-la ao mercado mundial.110  

 Como se sabe, a não menção da escravidão africana na Carta Constitucional de 1824 

significou que ela foi mantida através do direito de propriedade. A continuidade da escravização 

de índios através da guerra justa foi sustentada de modo similar: o “total silence on Indians in 

the 1824 Constitution meant that the status of autonomous Indians […] remained unaddressed, 

with many effectively entering the new nation as slaves”.111 O motivo para esse silêncio foi a 

suposta selvageria dos índios, isto é, o suposto fato de que eles não conheciam pactos sociais. 

112 Um ano antes, na Constituinte de 1823, a Comissão de Colonização, Civilização e Catequese 

dos Índios tratou das guerras justas implementadas via cartas régias. Contudo, não houve 

“nenhuma medida concreta”, o que significou que o Império estava deliberadamente 

“referendando as práticas em vigor”. Seguindo o raciocínio de Sposito, podemos ver também no 

silêncio da Carta Constitucional de 1824 o endosso às práticas de escravização dos índios.113  

De fato, em várias ocasiões, os motivos pelos quais os índios que viviam nas matas não 

estavam contemplados na Carta Constitucional de 1824 eram os mesmos usados para justificar 

a escravização deles. Em São Paulo, desde 1809, foi declarada guerra justa por não haver “meio 

algum de civilisar povos bárbaros, senão ligando-os a uma escola severa que (...) os force a 

deixar e esquecer-se da sua natural rudeza (...)”.114 A carta régia permitiu que os índios 

capturados pelos milicianos fossem escravizados por 15 anos.115 Na década de 1820, os 

moradores de diversas vilas paulistas retrataram os índios como violentos, selvagens e  

destruidores de propriedades para obter permissão para a montagem de entradas que preassem 

 
109 SILVA, Natalia Moreira da. Papel de índio: políticas indigenistas nas províncias de Minas Gerais e Bahia na 

primeira metade dos oitocentos (1808-1845). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São 

João del-Rei, São João del-Rei, 2012, p. 36-38. 
110 LANGFUR, Hal. Canibalismo e a legitimidade da guerra justa na época da Independência. Revista Brasileira 

de História, [online], v. 37, n. 75, 2017, p. 122. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

01882017005004102&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
111 MIKI, 2018, op. cit., p. 51.  
112 Idem. 
113 SPOSITO, 2012, op. cit., p. 72-73. 
114 MALHEIROS, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil. Ensaio histórico-jurídico-social. Vol. 

II. Rio de Janeiro: Typrographia Nacional, 1867, p. 123. 
115 Ibidem, p. 124. 
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indígenas e os tornassem escravos.116 Segundo Fernanda Sposito, a escravização dos índios era 

praticada “em locais de fronteira (...) distantes, portanto, das grandes rotas comerciais e do 

acesso à mão de obra africana (...)”.117 

Em 1811, mais uma carta régia foi expedida, dessa vez focalizando a então capitania de 

Goiás. D. João VI afirmava ser indispensável o uso da força armada contra os apinajés, 

xavantes, xerente e canoeiros por suas “correrias” e ferocidade: “não resta outro partido a seguir 

senão intimidá-los, e até destruí-los, se necessário for, para evitar os damnos que causão”.118 

Assim, esses grupos indígenas enfrentaram a possibilidade de escravização ou extermínio. Se 

as cartas joaninas referentes a Minas e São Paulo foram abolidas oficialmente em 1831, o 

mesmo não se pode dizer da carta régia expedida para Goiás.119 Segundo Mary Karash, a 

dificuldade de obtenção de braços africanos ou de atrair migrantes que colonizassem a capitania 

fez com que os fazendeiros, e mais tarde a indústria têxtil, procurassem a mão de obra indígena 

escrava.120 Ainda de acordo com Karash, devido aos frequentes ataques indígenas aos rebanhos 

de gado, muitos pecuaristas viam os índios como “feras” e demandavam que eles fossem ou 

expulsos ou exterminados.121     

É possível que o silêncio sobre os índios que viviam nas matas e florestas na Carta 

Constitucional de 1824 tenha sido uma forma ativa de construção do Estado e nação brasileiros. 

Em primeiro lugar, esses indígenas não faziam parte da nova nação devido a uma suposta 

selvageria. Em segundo lugar, as intenções colonizadoras da Coroa portuguesa e dos 

empreendimentos dos colonos convergiram para a formulação de políticas que atendiam a um 

conjunto de demandas: “‘desinfecçao’ dos sertões e promoção do alargamento de espaços 

transitáveis e/ou apropriáveis pelos colonos”. Isso possibilitaria aos colonos acessar terras e 

mão de obra, além de diminuir a dificuldade no escoamento das mercadorias através da 

construção de estradas. O resultado seria um desenvolvimento político e econômico das regiões 

em questão.122 

 
116 SPOSITO, 2012, op. cit., p.191-213. 
117 Ibidem, p. 207. 
118 MALHEIROS, 1867, op. cit., p. 130. 
119 O Senado aboliu as cartas régias joaninas que tinham vigência em São Paulo e, com certa resistência, em Minas 

Gerais. A proposta de abolir as guerras justas e escravização de índios no Brasil inteiro não passou no Senado. 
120 KARASH, Mary. Catequese e cativeiro: política indigenista em Goiás (1780-1889). In: CUNHA, Manuela 

Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: FAPESP/SMC/Cia das Letras, 1992, p. 398 e 404. 
121 Ibidem, p. 402. 
122 PARAISO, Maria Hilda Baquero. As crianças indígenas e a formação de agentes transculturais: o comércio de 

kurukas na Bahia, Espírito Santos e Minas Gerais. Revistas de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v. 3, n. 

1/2, jul./dez. 2006, p. 49. Disponível em: <https://bityli.com/cr9Ql>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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A apropriação das terras indígenas por grupos de pressão locais, juntamente com 

colonização delas, poderia ter como resultado a ampliação do poder estatal, na medida em que 

elas passavam a ser propriedade de grupos que estavam dentro do pacto que regulava o 

funcionamento do Estado e definia os contornos da nação.  

Tais políticas, além de permitirem a acumulação de capital, possibilitariam, 

eventualmente, até mesmo a civilização de alguns índios, ainda que por meio da força. Segundo 

Maria Hilda Baquero Paraíso, a justificativa para a escravização de crianças indígenas, 

conhecidas como kurukas, em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, foi a de que os adultos 

eram avessos à civilização. Assim, a maneira mais eficaz de domesticar os indígenas seria cedê-

los a particulares que ficariam responsáveis por cristianizá-los e civilizá-los.123  

Essas práticas de escravização de crianças indígenas parecem ter sido encaradas com 

tanta naturalidade, que o presidente da província de São Paulo, Visconde de Congonhas do 

Campo124, em 1826, pôde descrevê-las em ofício ao ministério do Império. Depois de afirmar 

ser impossível civilizar os selvagens adultos, defendeu ser conveniente doutrinar as crianças 

indígenas “ainda não corrompid[as], e portanto susceptíveis de civilização”. Em 1825, a 

autoridade máxima da província tomou conhecimento de que alguns índios que viviam no rio 

Paraná comerciavam com os navegantes, “dando vezes alguns de seos filhos, em troca de sal, 

e principalmente de ferramentas (...)”. Mandou o presidente “promover o mais possível este 

commercio, afim de fazer a melhor acquisição, que he a da mocidade, sem dar muito valor à 

pretensão de seus Pais sobre hum novo aldeamento (...)”.125 Presumivelmente, as crianças 

podem ter sido entregues a particulares, que ficariam responsáveis pela cristianização e 

civilização da criança, recebendo em troca o trabalho desse indígena por uma quantidade 

expressiva de anos. 

Para além da barganha com pais ou parentes, na qual a criança era trocada por alguns 

objetos, a obtenção das crianças a serem escravizadas ocorreu de diversas maneiras: através de 

razias, nas quais os pombeiros matavam todos homens dos grupo indígenas atacados, 

aprisionando mulheres e crianças; do assédio aos índios para que se aldeavam para que 

cedessem suas crianças. Os interessados nos kurukas iam desde presidentes de província a 

viajantes e particulares. Ao que parece, a aquisição de kurukas implicava prestígio ao 

 
123 Idem.  
124 Nascido em Minas Gerais, em 1767, estudou humanidades em Coimbra. Teve importante carreira jurídica, 

atuando como juiz de fora, desembargador, juiz conservador e etc. Foi deputado das Cortes de Lisboa e da 

Constituinte de 1823. Foi senador, presidente de província. Morreu em 1851. 
125 NAUD, 1970, op. cit., p. 323.  
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comprador. Em geral, as crianças eram empregadas no trabalho doméstico, embora o Estado as 

empregasse como tradutores ao lidar com indígenas que viviam nas matas.126 

*** 

Não deixa de ser interessante que algumas das figuras que defenderam um indigenismo 

em que a força tivesse papel preponderante tenham estudado em Coimbra, seguindo carreira 

jurídica e depois ingressado na política, seja como deputado, senador ou presidente de 

província. É possível que esses itinerários tenham conformado a maneira desses homens de 

pensar sobre a questão indígena. Cabe agora analisarmos uma outra maneira de imaginar a 

alteridade.  

 

1.5 Imaginando a alteridade: a inserção dos “índios mansos” na sociedade brasileira 

 

Os grupos céticos advogaram um encaminhamento da questão indígena no qual a força 

desempenhava papel fundamental. Ela poderia ser usada tanto para se defender de possíveis 

ataques indígenas, quanto para efetivar o esbulho da terra dos povos nativos. Além disso, a 

escravidão de crianças indígenas foi justificada como um meio para a civilização delas. Por fim, 

o ceticismo também significou o endosso imperial às guerras justas e às práticas de escravização 

de índios através do silêncio. Os ameríndios não foram pensados como possível alternativa aos 

braços africanos, em um momento em que o fim do trato negreiro parecia iminente. 

Contudo, houve também aqueles que defenderam a perfectibilidade dos ameríndios. Os 

membros dessa corrente escreveram projetos de civilização e elaboraram propostas de políticas 

indigenistas a nível nacional, motivados que foram pela crença de que a civilização dos índios 

poderia ajudar a resolver inúmeros problemas pelos quais passava o Estado brasileiro. A seguir, 

a analisaremos as proposições de quatro autores: José Arouche Toledo Rendon, José Bonifácio, 

Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira e João Severiano Maciel da Costa. Todas os projetos 

foram apresentados como propostas de política indigenista a nível nacional, e tinham um ponto 

de partida bem diferente dos céticos. 

1.5.1 O projeto de Toledo Rendon 

 

Nascido em São Paulo em 1756, Rendon estudou Direito em Coimbra, tornando-se 

bacharel em 1778. De volta a São Paulo, Rendon se destacou na carreira militar, apesar da 

formação jurídica. Em 1798, foi nomeado Diretor Geral das Aldeias da Capitania e foi numa 

 
126 Ibidem, p. 49-67. 
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visita de inspeção a elas que a Memorias sobre as aldeias de índios da província de São Paulo, 

segundo as observações feitas no anno de 1798 – opinião do autor sobre a sua civilização foi 

escrita.127 Posteriormente, ocupou diversos cargos, inclusive de governador de armas à época  

da independência. Foi deputado na Constituinte de 1823, e nesse mesmo ano republicou a sua 

Memória com acréscimos. Por fim, em 1827, foi o primeiro diretor do curso da Faculdade de 

Direito de São Paulo.128 

No início do texto, Toledo Rendon apresenta os motivos pelo quais considera que os 

índios viviam em “estado primitivo”, levando uma “vida selvagem”: eles tinham “muita 

languidez, baixeza de espírito, nenhuma ambição, nem de bens, e nem mesmo honra”.129 Assim, 

a ausência de propriedade privada e o igualitarismo constituiriam motivos para classificá-los 

como “selvagens”. Tal maneira de avaliar a suposta selvageria dos índios não é muito diferente 

daquela encontrada na teoria dos quatro estágios. O objetivo da civilização dos índios seria 

acostumá-los a trabalhar e possibilitar a eles “seus estabelecimentos particulares”.130 Para 

Rendom, o sucesso da civilização dos índios se expressaria não apenas pelo inculcar da cultura 

da sociedade envolvente nos indígenas, mas também pelo processo no qual silvícolas se auto 

identificassem como brancos. Esse branqueamento também poderia ocorrer através da 

mestiçagem dos indígenas, processo que aconteceria nas vilas através da vivência com a 

população branca.131 Por fim, a civilização dos índios possibilitaria o incremento de “milhares 

de braços à agricultura, e nos alliviará em parte da necessidade do negro commercio da raça 

africana”.132  

Quanto ao meio de levar a cabo a civilização dos índios, Rendon critica tanto o modelo 

jesuítico, quanto o Diretório. Quanto ao primeiro, ele afirmou que nos aldeamentos inacianos 

os índios “tinham uma liberdade imaginária, porque elles eram tratados com a mesma sujeição, 

o mesmo aperto e a mesma obediência, que o resto dos escravos”. Afastados do comércio com 

os brancos, os indígenas teriam sido submetidos, na ótica de Rendon, à má influência dos 

escravos africanos.133 Os índios das outras aldeias não tiveram melhor sorte, tendo sido “sujeitos 

às administrações particulares”. Tais aldeamentos eram governados de maneira completamente 

 
127 RENDON, José Arouche de Toledo. Memoria sobre as aldêas de Indios da Provincia de S. Paulo, segundo as 

observaçôes feitas no anno de 1798. Revista Trimensal de Historia e Geographia, Rio de Janeiro, tomo quarto, 

1842. p. 298-317. 
128 MONTEIRO, 2000, op. cit., p. 112-114. 
129 RENDON, 1842, op. cit., p. 298-299 e 315-316. 
130 Ibidem, p. 315. 
131 Ibidem, p. 299. 
132 Ibidem, p. 317. 
133 Idem. 
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arbitrária, “sem regra nem lei”.134 Além disso, a consequência do isolamento da interação dos 

índios com particulares impediu “por este meio que os Índios se civilisassem e ganhassem 

algum jornal”.135 De acordo com Rendon, o zelo religioso tolheu a liberdade dos indígenas, já 

que eles eram obrigados a trabalhar três dias da semana para os missionários.136 Pior ainda, a 

constante violência que os indígenas sofriam nos aldeamentos motivou deserções em 

proporções consideráveis, chegando mesmo a causar a extinção de algumas aldeias.137  

Na opinião de Rendon, a implementação do Diretório pombalino não trouxe alterações 

significativamente positivas para o trato com os índios. Um dos principais problemas dessa 

política é que eles foram duramente explorados pelos diretores, ficando em um estado de 

miséria.138  

Embora criticasse tanto o modelo jesuíta como o Diretório pombalino, o constituinte de 

1823 entendia ser regra geral “aldear as hordas de índios que vem das matas procurar o nosso 

abrigo”. Tais aldeamentos deveriam ter uma direção temporal e uma espiritual, isto é, um padre 

e um diretor. Conviria então, acostumá-los a “trabalhar primeiro em commum, depois 

separadamente para o seu sustento”. Logo que os tutores avaliassem não haver riscos de um 

retorno à “vida selvagem”, os índios deveriam ser sujeitos às “famílias brancas, que os 

acostumem a trabalhar” e os tratassem como livres, e fossem possibilitados de terem 

propriedade privada.139  

Ainda de acordo com Rendon, a experiência prévia demonstrava “que o Índio tirado das 

brenhas sente toda as difficuldades em civilisar-se, e formar algum estabelecimento: as suas 

paixões dominantes são a montaria e o roubo”. Dado o fato de que tais “vícios” seriam 

ensinados aos filhos, “conviria muito” separar as crianças indígenas de seus pais “com brandura 

e sem escândalo. Estes jovens selvagens tomam com facilidade os nossos costumes”.140 Nesse 

sentido, o autor da Memória insinua que seria útil tomar parte no comércio de crianças 

indígenas, ao lamentar que, após a partida do conde de Palma, “este tráfico ficou em desuso, 

com prejuízo dos Índios e da Província, onde se augmentavam os braços e a agricultura”.141 

  

 
134 Idem. 
135 Ibidem, p. 301. 
136 Ibidem, p. 306. 
137 Ibidem, p. 302-303. 
138 Ibidem, p. 304. 
139 Ibidem, p. 315. 
140 Ibidem, p. 315-316. 
141 Ibidem, p. 316-317. 
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1.5.2 Os projetos de José Bonifácio 

 

Outro proponente da criação de uma política indigenista nacional foi José Bonifácio de 

Andrada e Silva. Nascido em São Paulo em 1763, foi estudar em Coimbra aos 20 anos de idade. 

Após concluir os seus estudos universitários, fez diversas viagens pela Europa, aprofundando-

se em mineralogia. Voltou a Portugal, onde se integrou à burocracia imperial e fez parte de um 

grupo ilustrados que pretendeu reformar o Império português. Bonifácio já era um cientista 

reconhecido internacionalmente quando assumiu a vice-presidência da junta de São Paulo, em 

meados de 1821. No ano seguinte, Bonifácio tornou-se ministro de D. Pedro I. Em 1823, depois 

de ter sido demitido, assumiu a cadeira de deputado da Constituinte de 1823. Após a 

Constituinte ter sido dissolvida, foi viver no exílio na França, voltando somente em 1831, para 

ser tutor de D. Pedro II. Dois anos depois, volta novamente ao exílio, morrendo em 1838.142 

Em 1823, na condição de deputado da Constituinte, Bonifácio apresentou um projeto 

que pretendia abolir o trato negreiro em cinco anos e propunha uma série de medidas para a 

emancipação gradual dos escravos.143 Para substituir os braços africanos, propôs que o governo 

executasse “leis policiais contra os vadios e mendigos, mormente sendo estes homens de cor”.144 

Além disso, a promoção da “civilisação dos Índios do Brasil” faria “com o andar do tempo 

inúteis os escravos”.145            

Justamente por reputar a temática de civilização dos índios tão importante é que 

Bonifácio apresentou uma proposta de política indigenista à Constituinte de 1823, os 

Apontamentos para a civilisação dos Índios bravos do Império do Brazil.146 Esse projeto já 

tinha sido apresentado nas Cortes de Lisboa, mas sem que suscitasse desdobramentos notáveis. 

É interessante observar que, ao longo do texto, Andrada e Silva estabelece uma diferenciação 

entre índios bravos e índios mansos: “as bandeiras (...) devem sahir a buscar Índios Bravos dos 

mattos e campos para serem aldeados (...) destas primeiras aldeas, deverão sahir 

progressivamente Indios mansos”.147 Assim, embora a proposta de Bonifácio tivesse a pretensão 

de ter envergadura nacional e de ser um meio de preparar os índios para substituir a mão de 

 
142 Para aspectos biográficos do mais famoso dos Andradas, ver DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 3-14. 
143 SILVA, José Bonifácio de Andrade e. “Representação à Assemblea Geral Constituinte e Legislativa do Império 

do Brasil sobre a escravatura”. In: DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 33 e ss. 
144 Ibidem, p. 38. 
145 Ibidem, p. 23. 
146 SILVA, José Bonifácio de Andrade e. “Apontamentos para a civilização dos Índios bravos do Império do 

Brazil”. In: DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 47-61. 
147 Ibidem, p. 54. 
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obra africana, ela mirava, sobretudo, num alvo muito específico: os índios “bravos”. E o 

objetivo seria transformá-los em “índios mansos”.148 

Segundo Andrada e Silva, “o estado em que se acham estes Índios” era o da 

vagabundagem, das “continuas guerras e roubos”. Desconhecedores de qualquer pacto social, 

eles agiriam sem “freio algum religioso, e civil, que cohiba, e dirija suas paixões”.149 Para 

Andrade e Silva, os índios eram ociosos por causa da fertilidade das terras em que viviam. Além 

disso, por não terem noção de propriedade, não conheciam os “desejos de distincções, e 

vaidades sociaes, que são molas poderosas, que põem em actividade o homem civilizado”. Os 

índios bravos viveriam sem “Magistrados e às vezes sem um Chefe ou cacique poderoso”. Para 

Andrada e Silva, somente a existência de uma autoridade forte poderia obrigar os índios “a criar 

governos regulares, que só podem reprimir as injurias reciprocas dos sócios, e prevenir futuros 

males”.150  

O estado selvático colocava os índios próximo da condição animal: preocupados apenas 

com a sua conservação imediata, os indígenas seriam “como o animal silvestre seu 

companheiro”, contrastando assim com o homem civilizado, que teria pretensões mais amplas 

que a mera sobrevivência. Nesse estágio do desenvolvimento humano, os índios bravos não 

conheceriam a diplomacia, respondendo a força pela força, resultando na guerra, que seria tanto 

uma necessidade, quanto “hum prazer”. Seria assim que nasceriam os ódios imemoriais, 

“desejos de vingança, e atrocidades sem freio”.151 

Não há dúvidas de que Bonifácio descreveu os índios informado pela teoria dos quatro 

estágios. A selvageria dos índios se justificaria pelo fato de eles não conhecerem a propriedade 

privada e as hierarquias sociais, por não terem pactos sociais, desconhecerem a moralidade e 

viverem guiados somente pelos instintos biológicos mais básicos. 

Bonifácio acreditava que os índios teriam a capacidade de se aperfeiçoarem: “O homem 

primitivo”, escreveu ele, “não é bom, nem mau naturalmente, é um mero autômato, cujas molas 

podem ser postas em ação pelo exemplo, educação e benefícios”. Ele exemplificou o seu 

raciocínio: “Newton se nascera entre os Guaranis seria mais um bípede (...) mas uma Guarani 

criado por Newton talvez ocupasse o seu lugar”.152 Assim, o processo de civilização seria a 

mudança de circunstâncias para que a capacidade de aperfeiçoamento dos índios fosse 

estimulada. 

 
148 Idem. 
149 Ibidem, p. 47. 
150 Ibidem, p. 49. 
151 Ibidem, p. 47-48. 
152 Ibidem, p. 49-50. 
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Contudo, Andrada e Silva viu dois obstáculos à “civilização” dos índios: o primeiro, o 

estado selvagem dos indígenas. Porém havia outro empecilho: 

 
o desprezo com que geralmente os tratamos, o roubo contínuo das suas 

melhores terras, os serviços a que os sujeitamos, pagando-lhes pequenos ou 

nenhuns jornais, alimentando-os mal, enganando-os nos contratos de compra 

e venda que com eles fazemos (...) por fim enxertando-lhes todos os nossos 

vícios, e moléstias, sem comunicarmos nossas virtudes e talentos.153 

 

Além disso, as “crueldades e injustiças” cometidas contra os índios teriam concorrido 

na “rápida despovoação destes miseráveis”. A escravidão dos indígenas, por exemplo, prescrita 

e renovada em inúmeras leis, contribuiu para a extinção de muitos nativos e o afugentamento 

de inúmeros outros.154 De acordo com Bonifácio, o Diretório pombalino sujeitou os índios a 

uma “perpetua minoridade, obediência Fradesca, ignorância e vileza”. Os jesuítas, por sua vez, 

instauraram uma “teocracia absurda e interessada” nos aldeamentos sob a sua direção, inibindo 

os índios de terem contato e comerciar com os brancos. Tais decisões tiveram consequências 

nocivas para a civilização dos índios.155     

A proposição de Andrada e Silva para a civilização dos indígenas sugeria o uso de 

bandeiras, nas quais fariam parte um missionário, índios mansos e um língua, para descer os 

nativos bravos. Eles deveriam ser persuadidos a ir para os aldeamentos através de “presentes e 

promessas, e bom modo”.156 O missionário deveria atiçar a curiosidade dos índios bravos 

através de “experiência mais curiosas e belas da eletricidade”.157  

Antes de fazer o descimento, seria necessário “ter feito todas as plantações e roças 

necessárias para sustento pelo de seis primeiros meses”. Os “ranchos precisos para que as 

famílias” indígenas pudessem se acomodar também deveriam ser erigidos antes da realização 

da bandeira.158 

Uma vez descidos os indígenas, os missionários não deveriam forçar os adultos a mudar 

de costumes e a renunciar a sua cultura por ser “trabalho baldado querer de repente mudar 

abusos inveterados de homens velhos e ignorantes”. Em todo caso, caberia ao missionário 

ensinar a moral cristã, procurando convencê-los dos benefícios de abraçar os hábitos e costumes 

propostos. Segundo Andrada e Silva, para garantir alguma eficácia na aprendizagem dessa 

 
153 Ibidem, p. 48. 
154 Ibidem, p. 50-52. 
155 Ibidem, p. 50. 
156 Ibidem, p. 54. 
157 Ibidem, p. 55. 
158 Idem. 
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questão, dever-se-ia, primeiro, ganhar a confiança dos índios “nos seus bens temporais e 

físicos”. 

Por outro lado, a autoridade religiosa deveria “ganhar a mocidade com bom modo e 

tratamento”, instruindo-a na moral cristã. As crianças e jovens indígenas deveriam ser ensinadas 

a “ler, escrever e contar”.159 Além disso, os índios estudariam em escolas práticas de artes e 

ofícios.  

Para Andrada e Silva, dada a inconstância e indolência da alma selvagem, os indígenas 

não deveriam ser empregados primordialmente na agricultura, mas sim nas funções de 

“tropeiros, pescadores, pedestres, piões, e guardas de gado (...) abrir valas, derrubar matos, 

transportar madeiras dos montes aos rios e estradas e abrir picadas pelo sertão”.160   

Segundo Andrada e Silva, a relação entre índios e brancos deveria ser estimulada de 

diferentes maneiras.  Os casamentos entre “índios, brancos e mulatas” deveriam ser 

favorecidos, evitando que os maus costumes arruinassem os indígenas.161 Além disso, a relação 

entre os aldeamentos indígenas e a povoação de brancos poderia ser também comercial: “seria 

útil promover as compras e vendas entre Índios e Brancos”, embora as transações deveriam ser 

supervisionadas pelo missionário para que os indígenas não fossem enganados pelos brancos.  

Similarmente, as tratativas para que brancos contratassem nativos como trabalhadores 

deveriam ter o aval do missionário. Mas a mão de obra indígena deveria ser disponibilizada 

quando “as necessidades publicas exigirem”, e sendo justamente regulados “o tempo dos seus 

serviços e seus jornais”.162 

 

1.5.3 O marquês de Queluz e o trato negreiro 

 

Nascido em Mariana, Minas Gerais, em 1769, José Severiano Maciel da Costa estudou 

Direito em Coimbra e fez carreira jurídica, alcançando o posto de desembargador no Rio de 

Janeiro. Atuou como governador da Guiana Francesa entre 1809 e 1819. Eleito deputado 

constituinte em 1823, ajudou a redigir a Carta Constitucional de 1824 e foi ministro em duas 

pastas, entre 1823 e 1827. Foi conselheiro do Imperador e do Estado. Morreu em 1833.163 

Em 1821, Maciel da Costa, também conhecido como marquês de Queluz, publicou a 

Memória sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos africanos no Brasil; sobre 

 
159 Ibidem, p. 55. 
160 Ibidem, p. 57. 
161 Ibidem, p. 53. 
162 Ibidem, p. 59-60.  
163 BLAKE, 1898, op. cit., p. 47. 



44 

 

 

 

o modo e as condiçõis com que esta abolição se deve fazer; e sobre os meios de remediar a 

falta de braços que ela pode ocasionar.164  Concluída em 1820, o assunto tratado pela Memória, 

segundo Maciel da Costa, ganhou importância com a introdução de uma constituição liberal no 

português, porque “mal se pode casar uma Constituição livre com o tráfico de comprar e vender 

homens, injurioso à humanidade”.165 Contudo, considerações de teor bem distante da pretensa 

incompatibilidade entre liberalismo e escravidão foram apresentadas na Memória como 

argumentos para cessar o tráfico de escravos.  

As razões pelas quais o Marquês de Queluz sugeriu a civilização dos índios estão 

relacionadas à escravidão e ao trato negreiro. Passaremos rapidamente por elas, já que 

falaremos com algum detalhe no próximo capítulo. Segundo Maciel da Costa, o grande número 

de escravos representava perigo à segurança do Estado, justamente pelo fato de que eles eram 

inimigos dos brancos. Para ele, o tráfico de cativos tornaria permanente o desbalanço 

demográfico entre os escravos e a população, o que possibilitaria a eclosão de um evento 

semelhante à Revolução Haitiana, e a africanização do Brasil.166  

Para substituir os braços africanos, ele propôs a criação de mecanismos coercitivos para 

engajar a população livre pobre, a importação de colonos europeus, mudanças na gestão da 

escravaria e, por fim, a civilização dos índios.167 Maciel da Costa descreve os índios “selvagens” 

como “uma criança com força de homem feito”. Eles teriam “inclinações primitivas”, seriam 

ociosos e não conheceriam a propriedade privada.168 Eles não deveriam ser aliciados através de 

bandeiras, mas por intermédio de eclesiásticos seculares e regulares que fossem instruídos e 

virtuosos.169 O Marques de Queluz propunha que, de início, não se contrariasse “subitamente 

as suas inclinações primitivas” e que fosse usado o que “tem a Religião de maravilhoso e 

encantador” tanto na doutrina quanto nos cultos.170 Na opinião de Maciel da Costa, não seria 

possível obter grandes proveitos da utilização dos selvagens adultos dado o gosto deles pela 

vida ambulante. “Seria mais seguro alimentar seus gostos e hábitos, buscando tirar d’eles o 

 
164 COSTA, João Severiano Maciel da. Memória sobre a necessidade de abolir a introdução de escravos 

africanos no Brasil; sobre o modo e as condiçõis com que esta abolição se deve fazer; e sobre os meios de 

remediar a falta de braços que ela pode ocasionar. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1821. Disponível em: 

<https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/3835>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
165 Ibidem, p. 2. 
166 Ibidem, p. 19-53. 
167 Ibidem, p. 52-76. 
168 Ibidem, p. 66-67. 
169 Ibidem, p. 67-68. 
170 Ibidem, p. 66-67. 
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partido possível”: utilizá-los na colheita de frutos nas florestas, em caças, na marinha de 

cabotagem, dentre outros usos.171 

A “mocidade selvagem” deveria receber uma atenção especial. Deveria ser educada nos 

princípios da “Religião, ler, contar e escrever” e ser habituada no trabalho agrícola. Isso 

ocorreria através de uma roça comum a partir da qual os selvagens seriam disciplinados a um 

trabalho regular e vigiado. Depois, porém, seriam incentivados a terem lavouras próprias, para 

se acostumarem com a noção de propriedade privada. A partir daí, o principal objetivo da 

civilização dos índios seria alcançado: “tais colônias, bem policiadas, multiplicarião infinito, e 

darião braços á agricultura, á indústria, e ao eisercito de mar e terra”.172  

Já os “índios avilados”, embora conhecedores dos “comodos da sociedade”, não 

deveriam gozar “da plenitude dos direitos e prerrogativas da liberdade social como os mais 

Cidadãos”. A questão era que “se os deixarem a si sós, com a preguiça natural e hereditária (...)  

nada farão”. Assim, livres de qualquer tutela, os indígenas, longe de serem cidadãos produtivos 

e ambiciosos, cairiam na ociosidade. Por isso mesmo, seria conveniente manter “uma Diretoria, 

porem com uma forma mais policial do que tutelar, cujo fim seria manter os costumes, dirijir e 

atuar os trabalhos, evitar a vagabundagem (...)”.173 Para fiscalizar a atuação dos diretores, 

visitar, apontar problemas e propor soluções a eles e reportar abusos, seria criada a função do 

Inspetor Geral. Além desse cargo, seria criado um outro, o de Protetor dos Índios, mas nesse 

caso, Maciel da Costa não especifica suas funções.174 

Essas propostas visavam evitar o fracasso da execução do Diretório dos índios, que em 

si era “uma sábia providência”. O malogro se deveu à escolha de locais equivocados para a 

fundação de vilas, diretores despreparados, isolamento dos índios em relação aos brancos (que 

assim tinham exemplos para emular), dentre outros.175 

 

 

1.5.4 A memória de Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira 

 

Nascido em 1752, Oliveira pertenceu a uma rica família de São Paulo. Estudou Direito 

em Coimbra, graduando-se em 1777. No ano seguinte, iniciou uma carreira na magistratura, 

atuando como juiz de fora e desembargador, em Funchal e Goa, respectivamente. Retornou à 

 
171 Ibidem, p. 67. 
172 Ibidem, p. 69. 
173 Ibidem, p. 64-65. 
174 Ibidem, p. 65. 
175 Ibidem, p. 61-64. 
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América Portuguesa em 1811, assumindo o posto de desembargador da Relação do Maranhão. 

Em 1818, retornou a São Paulo e teve importante participação no movimento independentista. 

Nas eleições para a Constituinte de 1823, foi eleito deputado. Escreveu inúmeros tratados e 

memórias, dentre elas, a Memória sobre o melhoramento da província de São Paulo.176 

Publicada inicialmente em 1810, ela foi republicada em 1822, com algumas mudanças. As 

sugestões propostas na primeira edição, afirmou Oliveira, foram pensadas para o 

“melhoramento da Capitânia” de São Paulo, mas agora elas eram aplicáveis a “todas as outras 

[províncias] do Brasil”.177  

Oliveira, tal como Maciel da Costa, discute a  civilização dos índios à luz dos 

problemas que enxergava na escravidão em si e no trato negreiro. O magistrado tratou inúmeros 

assuntos na memória, e a questão da mão de obra veio à tona das considerações sobre a 

agricultura.178 O ponto de partida de Oliveira é duplo: por um lado, a escravidão seria um 

empecilho para o “estabelecimento da verdadeira agricultura, das artes e manufaturas mais 

preciosas”. Além disso, a escravaria sempre representou uma ameaça à segurança do Estado e 

“são mui dignos de reflexão os casos tristes, e mais recentes da Jamaica, de Suriorão, e de S. 

Domingos”.179 Além disso, para realizar o mesmo trabalho, a escravidão seria muito mais 

custosa do que trabalho livre.180 

Em desacordo com a dinâmica da escravidão vigente no Brasil, Oliveira defendeu a 

manumissão dos filhos das escravas, pois “a humanidade, os bons costumes, a indústria, a 

segurança interna, e a defesa exterior ganhariam muito nesta feliz alteração”. Se tal mudança 

fosse feita “debaixo de um regulamento especial”, em “tempo oportuno” haveria abundância 

de “oficiais mecânicos, de costureiras, de serviçais” Além disso, os cativos deveriam ter a 

oportunidade de comprar sua alforria, independendo da vontade do senhor.181 

Se a escravidão era desvantajosa economicamente e ameaçava a segurança do Estado, 

o fim do tráfico negreiro se avizinhava. Para Oliveira, o tratado de 1810 entre Inglaterra e 

Portugal faria “falta[r] escravatura, cuja extinção se acha estipulada no artigo 10 do sobredito 

tratado”.182 Por isso mesmo, era importante pensar na questão da mão de obra.  

 
176 OLIVEIRA, Antônio Veloso de. Memória sobre o melhoramento da província de São Paulo. 2. ed. São 

Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1978. Recolhi elementos biográficos na “Introdução” anotada por 

Antônio Barreto do Amaral, p. V-X. Agradeço a Felipe Oliveira Garcia pela indicação deste documento. 
177 Ibidem, p. 4. 
178 Ibidem, p. 9-74. 
179 Ibidem, p. 76. 
180 Ibidem, p. 79. 
181 Ibidem, p. 76-77. 
182 Ibidem, p. 80. 
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Oliveira era entusiasta da imigração europeia para o Brasil, a fim de prover braços e 

colonizar o território. Além disso, deveria ser usada a mão de obra dos pobres nacionais e dos 

indígenas. Para o magistrado, os índios foram “perseguidos sem causa, pelos nossos, 

atropelados em guerra, e oprimidos com a mais injusta escravidão”. Eles reagiram a essa 

situação apelando para a traição e deserção para “matos espessos, campos exulados, e as 

margens dos rios mais remotos, ou concentrados nos desertos, onde conservaram” a memória 

dos sofrimentos infligidos pelos brancos.183  

A hostilidade dos índios teria sido consequência da constante violência e escravização 

praticadas pelos brancos contra índios. Tornou-se necessário, afirmou Olivera, “que os 

selvagens se persuadam (...)  que as suas ideias são falsas agora; e que da nossa parte não tem 

a recear o menor dano, antes receberiam os efeitos da mais cordial fraternidade”.184  

Para esse trabalho de convencimento, Oliveira propôs que fossem empregados 

missionários, tanto do clero secular quanto do regular, que “tomariam o trabalho de aprender a 

língua geral, ou guarani, e iriam, defendidos pela força pública, contatar e persuadir os 

indígenas”.185 O ideal seria também que houvesse clérigos indígenas. Contudo, isso demandaria 

algo que até então não tinha sido feito: cuidar da “educação dos pobres índios de uma maneira 

própria”, estabelecendo colégios, criando meios para que eles frequentassem seminários 

episcopais e mesmo chegar ao sacerdócio.  

Em poucos anos, tal abordagem tiraria dos bosques e tornaria “sociáveis muitos dos 

milhares de índios que habitam o interior das capitânias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Maranhão e Pará”. E, através da educação pública, estendida também aos 

indígenas, o Império do Brasil seria elevado ao “grau de grandeza e prosperidade que se lhe 

pode augurar”.186 

*** 

Nos projetos de civilização que analisamos, a inserção dos índios na sociedade nacional 

foi pensada de maneiras distintas: para Rendon, a civilização dos indígenas resultaria em um 

branqueamento cultural e de auto identificação; Andrada e Silva, por sua vez, pensa que a 

transformação dos índios “bravos” em “mansos” já indicaria o sucesso da política indigenista. 

Maciel da Costa insinua que, quando as supostas tendências primitivas dos índios avilados 

fossem dissipadas, eles estariam aptos a ingressar na sociedade envolvente sem tutela. Por fim, 

 
183 Ibidem, p. 84 
184 Ibidem, p. 84-85. 
185 Ibidem, p. 85. 
186 Idem. 
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Oliveira, embora vago em sua proposição, enfatizou a importância da educação dos indígenas 

em contato com a sociedade nacional para que a “civilização” alcançasse aqueles que viviam 

nas matas e que não eram sociáveis. Andrada e Silva e Maciel da Costa propuseram a reforma 

do Diretório pombalino, agora despido do seu caráter laico. Rendon apoiava as administrações 

particulares como meio de “civilizar” os índios. Enfim, podemos observar que os projetos de 

civilização dos índios aqui analisados tinham diferenças consideráveis entre si, desde os meios 

de realizá-los, até aos critérios de aferição de sucesso.  

Contudo, a despeito disso, a hipótese é que os autores pensaram e imaginaram a relação 

entre a formação da nação e a questão indígena a partir de uma gramática comum: a teoria dos 

quatro estágios. Esta formulação teórica permitiu aos proponentes enquadrar a alteridade 

representada pelos grupos indígenas em termos de etapas de desenvolvimento histórico, cultural 

e político das sociedades humanas. E foi justamente a crença de que os índios poderiam alcançar 

a “civilização” que os tornou passíveis, para esses autores e também para aqueles que tinham 

concepções similares, de serem possíveis membros da nova nação que estava sendo imaginada. 

Tal cenário, possivelmente, pode ser relacionado com os diferentes itinerários 

intelectuais, políticos e culturais percorridos pelos quatro autores. Embora todos tenham 

estudado em Coimbra, tiveram trajetórias distintas. A visão de Maciel da Costa sobre a questão 

indígena foi largamente formada a partir do que observou na então capitania do Pará. Rendon, 

por sua vez, trabalhou como Diretor geral das aldeias da capitania de São Paulo. Ao contrário 

dos autores anteriores, Veloso de Oliveira e José Bonifácio não parecem ter lidado diretamente 

com índios nos seus trabalhos. Em comum, a formação em Coimbra, onde possivelmente 

tiveram os primeiros contatos com a teoria dos quatro estágios. 

Se essa forma de imaginar a alteridade foi conformada pelos itinerários acadêmicos, 

políticos e profissional dos autores, ela foi também uma tentativa de responder às questões de 

grande relevância no Primeiro Reinado. O próximo capítulo abordará tal problemática. 
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CAPÍTULO 2: INTERESSES E ENCAMINHAMENTOS DAS POLÍTICAS 

INDIGENISTAS NO PRIMEIRO REINADO 

 

Neste capítulo, temos por objetivo analisar os interesses que informaram as 

proposições de políticas indigenistas a nível nacional, discutidas no capítulo anterior, e 

acompanhar os encaminhamentos dados a elas. Os autores dos projetos analisados, mas 

também outras figuras que tinham opiniões similares, sustentaram que a civilização dos 

índios responderia às questões prementes que agitavam o cenário nacional no Primeiro 

Reinado. 

As avaliações demográficas feitas em 1819 e 1829 estimaram a população escrava 

variando entre um quarto e um terço de uma população de 4 milhões de pessoas. O autor 

anônimo da Memoria estatistica do Imperio do Brasil, composta em 1829, estimou em 

3.960.866 habitantes, divididos em duas categorias: as pessoas livres chegavam a 

2.813.351 e os escravos 1.147.515. Ele não considerou em suas estimativas os índios que 

viviam nas matas, e nem discriminou os indígenas avilados.1 Dez anos antes, Antônio 

Rodrigues Veloso de Oliveira avaliou que a população do então Reino Brasil tinha cerca 

de 4,3 milhões de pessoas. Ele estimou haver 2.488.743 habitantes livres, 1.107.389 

escravos e 800.000 índios “bravos” nas matas.2 

Os índios “bravos” perfaziam pelo menos 18% da população e habitavam em 

porções de terra que, em diversos casos, chamavam a atenção por serem férteis. Não 

espanta que muitos publicistas tenham olhado para os indígenas como parte da solução 

para a dependência de braços cativos importados da África ou ainda para o problema que 

representava a presença de escravos africanos no território nacional. Em diversos casos, 

pensou-se na civilização dos índios como um dos meios de facilitar o esbulho das terras 

indígenas. 

Assim, a questão indígena foi pensada a partir de um conjunto considerável de 

interesses, interesses que indicavam maneiras de imaginar a nação e lidar com a alteridade 

 
1 MEMORIA estatistica do Imperio do Brazil. Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geographico 

Brazileiro, tomo LVIII, parte 1, 1895, p. 91-99. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B_G9pg7CxKSsS2dDVkl0dm9MZm8/view>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
2 OLIVEIRA, Antônio Veloso Rodrigues de. A Igreja no Brasil, ou Informação para servir de base à divisão 

dos bispados projetados em 1819, com estatística da população do Brasil, considerada em todas as 

diferentes classes na conformidade dos mapas das respectivas províncias e número de seus habitantes. 

Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Etnográphico do Brasil, Rio de Janeiro, tomo 

XXIX, parte primeira, 1866. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B_G9pg7CxKSsOHJVMmZ2Zk1aanM/view>. Acesso em: 20 jul. 2020, 

p. 208. 
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africana e indígena. Começaremos a nossa análise observando a relação entre trato 

negreiro e a questão indígena. 

 

2.1 No horizonte, o fim do trato negreiro 

 

Dale Tomich, em um ensaio clássico, argumentou que a emergência do 

capitalismo industrial, já no final do século XVIII, reconfigurou completamente a 

escravidão. Por um lado, a indústria britânica demandou matérias primas, em especial o 

algodão, e, de outro, o surgimento e desenvolvimento de novos padrões de consumo tanto 

da classe média quanto da classe trabalhadora inglesas transformaram os fluxos 

comerciais: agora, surgiram novas relações entre centro (em grande medida a Grã 

Bretanha) e periferia, onde se produzia matérias primas.3 No início do século XIX, a 

produção e a lucratividade nas Índias Ocidentais britânicas tinham alcançado o seu teto, 

e elas já não podiam fazer frente à produção de seus concorrentes americanos.4 Além 

disso, o antiescravismo britânico foi favorecido pelo fato de que “com o comercio 

mundial centralizado em suas mãos, já não havia necessidade, para a Grã Bretanha, de 

assegurar o seu próprio fornecimento de mão de obra para bens tropicais e 

semitropicais”.5  

Esses fatores contribuíram não apenas para a abolição da escravidão nos domínios 

britânicos, mas também intensificaram “a produção escrava em outras partes do 

hemisfério”.6 Uma delas foi o Brasil. E, de fato, a produção cafeeira brasileira, com amplo 

uso de mão de obra escrava, cresceu notavelmente ao longo do século XIX: no período 

em que estamos estudando nesse capítulo, ela respondia por 18% das exportações 

nacionais, mas no último quartel dos oitocentos aumentou para 60%.7 

Contudo, esta história de sucesso da reinvenção da escravidão (por isso chamada 

de “segunda escravidão”) não pode obliterar o fato de que no Primeiro Reinado a 

construção do escravismo brasileiro enfrentou consideráveis obstáculos. O escravismo, 

como agora já é sabido, não é apenas sobre o papel que os escravos desempenharam na 

economia, mas também atinge também a construção de instituições políticas, a 

 
3 TOMICH, 2011, op. cit., p. 84. 
4 Ibidem, p. 89. 
5 Ibidem, p. 88. 
6 Ibidem, p. 89. 
7 Ibidem, p. 93-94. 
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formulação de políticas de Estado e a cultura.8 A formulação da Carta Constitucional de 

1824 foi informada pelo escravismo em reconstrução. De fato, a inclusão de libertos ou 

forros no pacto de 1824 permitia uma pretensa desracialização da liberdade, na medida 

em que as distinções passaram a ser entre cidadãos e escravos, reforçando assim o sistema 

escravista.9 

A estabilidade da escravidão no Brasil demandava um contínuo abastecimento da 

mão de obra africana. A única possibilidade de substituir braços escravos perdidos por 

causa da alta taxa de mortalidade, baixa taxa de reprodução entre os cativos e um nível 

relativamente alto de alforrias (o que parece ter prevenido grandes revoltas escravas) foi 

a importação contínua e massiva da mão de obra africana.10 E foi justamente a 

continuidade do tráfico de escravos que foi posta em xeque. 

Logo após a declaração de independência do Brasil, D. Pedro I enviou agentes à 

Europa em busca de reconhecimento das potências do Velho Mundo. No final de 1822, a 

mais importante delas, a Inglaterra, estabeleceu que a condição sine qua non para 

reconhecer o novo país seria a abolição do comércio de escravos “dentre em mui curto 

período”.11 A negociação entre os dois países conheceu idas e vindas, arrastando-se até 

1826. A questão central girou em torno do prazo a ser estipulado para o fim do tráfico 

negreiro: a demanda inglesa pela abolição imediata do comercio foi considerada inviável 

pelos negociadores brasileiros. Nas diversas rodadas de negociação, os representantes 

brasileiros tentaram obter um prazo maior (pelo menos quatro anos) para pôr termo ao 

trato negreiro. Ao final, ficou acordado que três anos após a ratificação do acordo (que 

ocorreu em março de 1827), o tráfico de escravos seria considerado ilegal.12 

Enquanto isso, em 1823, os constituintes aprovaram o artigo 254 que dispunha 

sobre a criação de “estabelecimentos para a catechese e civilização dos índios, 

 
8 A noção de “escravismo” foi primeiramente desenvolvida por Finley, que distinguiu “sociedade com 

escravos” e “sociedade escravista”. Ver FINLEY, 1991, op. cit., p. 69-93; PARRON, Tâmis. A política de 

escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
9 MARQUESE, Rafael; ______.; BERBEL, Márcia. The absence of race: slavery, citizenship and pro-

slavery ideology in the Cortes of Lisbon and the Rio de Janeiro National Assembly (1821-4). Social 

History, v. 32, n. 4, nov. 2007, p. 415-433. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/25594166?seq=1>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
10 MARQUESE, Rafael de Bivar. A dinâmica da escravidão no Brasil: Resistência, tráfico negreiro e 

alforria, séculos XVII a XIX. Novos Estudos - CEBRAP  ̧ [online], n. 74, 2006, p. 107-123. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002006000100007&script=sci_abstract&tlng=pt>. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 
11 BETHELL, 2002, op. cit., p. 58. 
12 Ibidem, p. 70-83. 
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emancipação lenta dos negros, e sua educação, religiosa e industrial”.13 Embora a redação 

do artigo fosse muito vaga, é importante lembrar que a preparação para fazer a transição 

da escravidão para outra forma de trabalho (que não está especificada) estava prevista no 

projeto de constituição. É possível que o projeto de civilização dos índios do José 

Bonifácio tentasse dar mais densidade ao artigo 254, já que tentava responder ao 

problema da falta de braços africanos.  

Os projetos de Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira e de José Arouche Toledo 

Rendon foram republicados em 1822, e um objetivo comum a ambos era possibilitar a 

utilização dos braços indígenas. Eles substituiriam os escravos africanos, ou pelo menos 

diminuiriam a dependência deste tipo de mão de obra. 

Em 1826, o Ministério dos Negócios do Império enviou um ofício às províncias 

solicitando informações sobre as causas do malogro da civilização dos índios, quais os 

locais próprios para aldeamentos e os hábitos e costumes dos indígenas. Estas 

informações seriam utilizadas para a criação do Plano Geral de Civilização dos Índios. 

Teremos mais a dizer sobre essa tentativa de estabelecimento de uma política indigenista 

a nível nacional mais adiante. Por ora, vamos explorar algumas respostas que indicam a 

existência de expectativas de que a implementação de políticas indigenistas pudesse 

suprir a falta de braços ocasionada pela interdição do trato negreiro. 

Na resposta de Minas Gerais, constam três memórias de lavra de Guido Marlière. 

Em uma delas, ele pergunta o porquê de os brasileiros, ao invés de comprar escravos 

africanos, não se voltarem “para os vossos Irmãos Índios para o fim de vos ajudar em 

vossos”? Na verdade, afirma o militar, dever-se-ia suprimir o “quanto antes, a entrada de 

novos Escravos no Brazil, e em lugar destes promover a de colonos estrangeiros e a 

civilisação dos Índios, dirigindo a todos aos trabalhos agrícolas, ou mecânicos.”14  

Também na resposta do Ceará, a civilização dos índios foi apontada como um 

meio de fornecer mão de obra alternativa aos braços africanos. Depois de indicar que os 

índios tinham “costumes (...)  inteiramente grosseiros” e que apenas regulamentos 

melhores e diretores probos poderiam civilizar os indígenas, o presidente de província, 

Antônio de Sales Nunes Barford, ponderou que os índios “poderão ser muito uteis tanto 

 
13 BRASIL. Projecto de Constituição do Imperio do Brazil. In: ______. Inventário analítico do Arquivo 

da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 1823. 2. ed. revisada e 

reformulada. Brasília: Edições Câmara, 2015, p. 253.    
14 NAUD, 1970, op. cit., p. 317-318. 
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em diminuir-se nesta Província a necessidade da população escrava, como em fornecer-

se o Exército, e a Marinha de soldados, e Marinheiros robustos e aptos”.15    

A província de São Paulo também enviou suas considerações ao Ministério dos 

Negócios do Império. Refletindo sobre a relevância da civilização dos índios, o Barão de 

Congonhas do Campo afirmou ser função do governo evitar que os erros cometidos no 

passado colonial fossem continuados. Na avaliação dele, a “raça indígena (...) sendo 

civilizada nos pode subministrar milhares de braços à Agricultura, e em parte suprir a 

necessidade e total abandono, á que a mesma será reduzida, abolido o Commercio de 

Escravos na Costa d’ Africa”.16  

As proposições de políticas indigenistas e as expectativas expressas nas respostas 

das províncias indicam que a civilização dos índios foi pensada como um meio para suprir 

a ausência de braços africanos. Mais do que isso, as respostas e as propostas foram 

informadas por um horizonte em que o fim do tráfico de escravos parecia inevitável. 

De fato, em 18 de maio de 1826, Clemente Pereira, deputado eleito pelo Rio de 

Janeiro, apresentou um projeto de lei para a abolição do comércio de escravos. Com prazo 

consideravelmente dilatado para a legalidade do tráfico, o projeto pretendia proibir o 

tráfico a partir de 1° de janeiro de 1841. A partir desta data, todo navio apreendido 

traficando escravos seria vendido em “haste pública” e os cativos seriam libertos.17 

Submetido à Comissão de Justiça Civil e Criminal, o projeto foi considerado digno de 

apreciação por tornar factível a implementação de um alvará de 1823, que dispunha sobre 

a emancipação lenta dos escravos. Contudo, o tráfico de escravos, considerado “contrario 

à boa razão e justiça natural, improprio de um povo livre, e civilizado”, se não poderia 

ser abolido de uma vez, também não poderia continuar por mais 14 anos. De acordo com 

o parecer da comissão, a abolição do comércio de escravos seria a oportunidade para atrair 

maquinarias e trabalhadores livres para o Brasil.18 O parecer propôs tornar o trato negreiro 

 
15 Ibidem, p. 306. 
16 Ibidem, p. 329. 
17 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo I. 1826. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial 

Instituto Artistico, 1874d, p. 85. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/28859>. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 
18 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo II. 1826. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial 

Instituto Artistico, 1874e, p. 79. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/28840>. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 

Maria Odila argumentou num ensaio clássico que os luso-brasileiros ilustrados viam a mecanização da 

produção como uma maneira de acabar com o trato negreiro e a escravidão no Brasil. A sugestão da 

comissão em trazer maquinarias que melhorassem a produção agrícola talvez tivesse sido informada por 

esta mentalidade. Ver, DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Aspectos da ilustração no Brasil. In: ______. A 

interiorização da metrópole e outros ensaios. 2. ed. São Paulo: Alameda, 2009. 
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ilegal em seis anos.19 O Parlamento entrou em recesso sem discutir a matéria, e nesse 

interregno D. Pedro I assinou o acordo prevendo o fim do trato negreiro em três anos.20 

Em uma importante análise desse projeto, um historiador argumentou que tanto o projeto 

de Pereira como a emenda eram ardis, isto é, uma maneira de defender o tráfico a partir 

da produção de uma legislação lacunar sobre a sua extinção.21 

Em todo caso, é revelador sobre o horizonte de expectativas daqueles homens que 

a defesa do trato negreiro fosse feita a partir de imprecisões jurídicas, isto é, eles não 

visualizavam um longo futuro para a legalidade do comércio de escravos. De fato, houve 

quem propusesse a abolição do tráfico de cativos para 1829, mesmo depois do tratado 

com a Inglaterra ter sido ratificado por D. Pedro I. A proposição, de autoria do futuro 

regressista de Pedro de Araújo Lima, foi rejeitada no Parlamento.22  

Outro indicativo sobre o horizonte de expectativas foi a publicação de uma carta, 

em 1825, escrita por um certo Americus, que defendeu a “imediata abolição do comercio 

da escravatura e a gradual emancipação dos escravos” no espaço de uma geração. Nesse 

escrito, o autor advogou o fim do cativeiro por ser contrário à razão e colocar perigo ao 

Estado. Por isso mesmo, Americus defendeu uma mudança na gestão da escravaria, que 

deveria ser focada na reprodução, em evitar tratamentos cruéis aos escravos e favorecer 

a manumissão deles.23 Mas se, geralmente, a imprensa publicava textos bem menos 

radicais sobre a questão, ainda assim um estudo recente atestou que a maioria dos jornais 

viram o ano de 1830 como o ano final do trato negreiro. Alguns escritores refletiram sobre 

como evitar que tal prática comercial tivesse continuidade, tendo havido inclusive a 

proposição de leis.24  

Em 1831, foi aprovado um projeto de lei que estabelecia disposições mais severas 

do que pacto anglo brasileiro no que toca ao tráfico de cativos. Ele declarou livres todos 

 
19 BRASIL, 1874d, op. cit., p. 149. Sessão de 18 de maio de 1826. 
20 PARRON, 2011, op. cit., p. 64. 
21 SCANAVINI, João Eduardo Finardi Alvares. Anglofilias e anglofobias: percursos historiográficos e 

políticos da questão do comercio de escravos (1826-1837). Dissertação (Mestrado em História) – 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003, p. 161-166. Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/282060>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
22 Ibidem, p. 166-169. Mais adiante, às páginas 197 a 203, Scanavini demonstrar que a defesa da escravidão 

tinha ampla maioria no Parlamento. Isso explica o porquê de as propostas abolicionistas dos Ferreira França 

(Antônio, Cornélio e Ernesto) terem sido solenemente ignoradas.  
23 AMERICUS. O Padre Amaro: ou sóvela política, historica e litteraria. Tomo XI, n. LIV. Londres: R. 

Greenlaw, 1825, p. 237-259. Disponível em 

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3055466;view=1up;seq=274>. Acesso em: 20 out. 2020. 
24 YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de 

Janeiro, 1822-1850). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, 

p. 65-104. 
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os africanos das embarcações apresadas, determinando assim a ilegitimidade da 

escravização desses braços, e estabeleceu sanções criminais tanto para marinheiros como 

para proprietários que transgredissem as suas disposições.25 Tal legislação só teria sido 

proposta e aprovada em um contexto de “forte crença no fim do tráfico ou em sua 

eliminação quase total”.26 

Neste contexto, em que se passou a prever a falta de braços em virtude do iminente 

fim do trato negreiro, surgiram os projetos de civilização dos índios analisados no capítulo 

anterior.  Os seus proponentes acreditavam que a civilização dos índios resolveria não 

apenas os problemas da falta de mão de obra, mas também atenuaria a insegurança que a 

escravidão gerava ao Estado.  

Mas não foi apenas o iminente fim do trato negreiro que motivou alguns letrados 

a proporem a utilização de braços indígenas. Uma crítica específica aos efeitos da 

escravidão na sociedade brasileira também motivou o pensar sobre a questão indígena: 

tratava-se da retórica dos “males da escravidão”. 

 

2.2 A retórica dos “males da escravidão” e a questão indígena na construção do 

estado – nação brasileiro27 

 

Segundo David Brion Davis, no que toca ao papel que a escravidão desempenhou 

no colonialismo europeu nas Américas, surgiram duas visões aparentemente 

contraditórias a partir do século XVII: na primeira, “the institution [slavery] was the base 

on which the entire economy rested, and was the main route to individual wealth and 

imperial grandeur”. Mas, de acordo com a segunda, “Negro slaves endangered public 

security, and it was therefore the duty of the government to limit their numbers, control 

their activities, and encourage the introduction of white servants and artisans”.28 

Alguns plantadores e membros das burocracias imperiais entendiam que a 

escravidão representava um perigo ao Estado devido ao desbalanço demográfico entre 

 
25 PARRON, 2011, op. cit., p. 87. 
26 Ibidem, p. 89. 
27 Nesta seção, fizemos uso sobejo da análise avançada por RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: 

propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: Editora da 

Unicamp, CECULT, 2000, p. 31-68. 
28 DAVIS, David Brion. The problem of slavery in western culture. Oxford: Oxford University Press, 

1988, p. 128.  
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escravos africanos e as populações brancas residentes nas colônias. A irrupção de revoltas 

escravas no início do século XVIII só aumentou esse temor.29 

Tendo em mente esse quadro demográfico, na década de 1730, um comentarista 

expressou o seu medo de que a Virginia se tornasse uma nova Guiné. Além disso, nas 

colônias inglesas do Caribe e América do Norte foram debatidas a criação de leis 

restritivas aos negros e meios de incentivar imigração branca para reequilibrar a 

demografia racial das colônias.30  Não demorou muito para que se argumentasse sobre a 

inconveniência da escravidão: ela “would (...) corrupt or impoverish the whites”.31 

Segundo Jaime Rodrigues, esta retórica passou a ser usada na América Portuguesa 

a partir do início do século XIX, identificando “os supostos males que a presença dos 

africanos trazia à sociedade e à ‘segurança pública’”. Os escravos africanos também 

foram responsabilizados pelo que foi visto como ‘corrupção dos costumes’ na América 

Portuguesa e no Império do Brasil.32  Esta narrativa é encontrada nos textos publicados 

por luso-brasileiros ilustrados no início do século XIX, mas sobretudo a partir de 1821, 

quando vieram à lume “panfletos de temas sociais e raciais, preocupados com a situação 

dos negros e índios”.33  

Todavia, a relação entre esta retórica e a questão indígena não foi devidamente 

explorada pela historiografia. Ela foi apontada de maneira pioneira por Carlos de Araújo 

Moreira Neto, embora de maneira um tanto elusiva. “A necessidade de preservar” uma 

identidade cultural europeia, escreveu ele, foi “um dos argumentos durante o Império para 

justificar a abolição do tráfico e, posteriormente, da escravidão negra”. O medo de que o 

Brasil se transformasse em “Negroland” (termo usado, como veremos, pelo visconde de 

Cairú) conformou a elaboração de projetos de políticas indigenistas.34  

De maneira a facilitar a compreensão, dividiremos a esta seção em três subseções. 

Na primeira, analisaremos como alguns publicistas relacionaram o risco que a escravidão 

representou à segurança do Estado e a questão indígena. Na segunda, trataremos da 

relação entre a alegação de que a escravidão e o trato negreiro corrompiam os costumes 

da sociedade brasileira e a questão indígena. Na terceira, discorreremos sobre as 

proposições de civilização dos índios como um meio de mitigar a africanização do Brasil.  

 
29 Ibidem, p. 137-138.  
30 Ibidem, p. 138-144. 
31 Ibidem, p. 149. 
32 RODRIGUES, 2000, op. cit., p. 31. 
33 DIAS, 2009, op. cit., p. 105-106. 
34 MOREIRA NETO, 2005, op. cit., p. 23. 
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2.2.1 Haitianismo e civilização dos índios 

 

 Por volta de 1802, Luis dos Santos Vilhena finalizou o primeiro volume da 

Recompilação de notícias Soteropolitanas e Brasilica. Ele sustentou que o trato negreiro 

gerava “inconvenientes e manifestos prejuízos”; que “por interesses particulares se 

comprão prejuízos públicos”. Na opinião de Vilhena, um desses prejuízos seria 

justamente o constante estado de tensão entre os senhores e escravos: “qual he o escravo 

que não apetece ver morto o Senhor, e tardando a alguns o complemento deste ímpio 

dezejo, aproveitão toda a boa occazião que se lhes oferece matando os senhores” de 

maneira torpe e cruel?35 Vilhena elencou outros males, que teremos a oportunidade de ver 

adiante. Para dirimi-los, ele sugeriu a utilização de diversos tipos de mão de obra, 

incluindo aí a indígena.    

A domesticação dos índios deveria ocorrer via brandura, uma vez que a 

experiência mostrava que “a aspereza he o meyo errado de domesticar os Índios”. O 

contato com os índios selvagens deveria acontecer a partir da utilização de intérpretes, 

que os esclareceriam da intenção amistosa dos brancos. Atenção especial deveria ser dada 

aos “filhinhos” indígenas, que deveriam ser brindados “com trastes que se descobrisse 

tinhão maior atenção”. Eles deveriam ser introduzidos no comércio, “nos princípios da 

Religião e dos bons costumes”.36 

Crítico do Diretório, Vilhena se mostrou contrário a deixar que nas aldeias e vilas 

os índios domésticos ficassem “sem mais comunicação com os brancos”. Ao contrário, 

os indígenas deveriam “ficar entre estes cazaes de brancos, com diversos ofícios” para 

tivessem exemplos e pudessem emulá-los.37 

Estamos vendo que, em uma das mais antigas manifestações da retórica dos males 

da escravidão, a civilização dos índios foi arrolada como uma alternativa aos braços 

africanos e uma solução aos problemas de segurança que o trato negreiro e a escravidão 

acarretaram. Os letrados e publicistas continuaram a fazer essa associação no contexto da 

pressão inglesa para que o Império português, e depois o do Brasil, abolisse o tráfico de 

escravos. 

 
35 VILHENA, Luís dos Santos. Recopilação de noticias Soteropolitanas e Brasilicas. Tomo I. Lisboa: 

[s.n.], 1802, p. 72. 
36 Ibidem, p. 75-77. 
37 Ibidem, p. 77. 
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Um deles foi o Marquês de Queluz. Segundo ele, a continuidade indefinida do 

trato negreiro ameaçava tanto a segurança quanto a prosperidade do Estado.38 A 

prosperidade construída através da escravidão seria superficial e enganosa, por estar 

radicada num “vicio radical, cujos estragos” cedo ou tarde seriam manifestados. A 

questão que estava colocada é que o grande número de escravos não fazia parte da 

população, sendo “conduzidos unicamente pelo medo do castigo, e por sua mesma 

condição inimigo dos brancos”. Estando “desligados de todo vinculo social”, os escravos 

e a escravidão representavam um perigo ao Estado.39  

O marquês de Queluz alertou para o perigo das “ideias contagiosas de liberdade e 

quimérica igualdade nas cabeças dos Africanos das Colonias Francezas, que as abrasarão 

e perderão” poderia representar para o Brasil. Mas, se as ideias podiam ser reprimidas e 

a sua circulação controlada, perigo maior representava a possibilidade da irrupção de uma 

“insurreição súbita, assoprada por um inimigo estrangeiro, poderoso e estabelecido em 

nossas fronteiras”, arvorando o pendão da liberdade.40 Estas foram algumas das 

considerações que levaram Maciel da Costa a propor a civilização dos índios, que 

analisamos no capítulo anterior. 

José Bonifácio via na escravidão, e no sistema de classificação racial de alguma 

forma a ela relacionado, um fator desestabilizador para a monarquia constitucional: “os 

escravos e as diferenças de cores também favorecem mais a democracia do que a 

monarquia”. Possivelmente, esta instabilidade estava relacionada ao fato de que os 

cativos “na menor desgraça veem a morte certa e nada pior, e naturalmente procuram 

perturbar o Estado, e conspirar contra o soberano, o único remédio que lhes resta”.41 

Tratava-se de uma grande ameaça, já que a democracia era reputada, pelos seus 

adversários, como o governo dos demagogos, anarquistas e déspotas.42  Andrada e Silva 

propôs um conjunto medidas, incluindo aí a civilização dos índios tidos como bravos, 

para tirar essa instabilidade do cotidiano do Império. 

Em 1826, José Eloy Pessoa da Silva publicou a Memória sobre a escravatura e 

projecto de colonisação dos europeos e dos pretos da África no Império do Brasil. O 

objetivo desse texto era mostrar o “bem e o mal produzidos pela introducção de escravos 

no Brasil” e “apresentar (...)  alguns artigos como formando um Projecto de abolição de 

 
38 COSTA, 1821, op. cit., p. 11-19. 
39 Ibidem, p. 19-20. 
40 Ibidem, p. 21-23. 
41 SILVA. In: DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 131 e 45. 
42 NEVES, 2003, op. cit., p. 192-193. 
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tão criminoso commercio (...) ”.43 Na avaliação de Silva, a “população escrava longe de 

dever ser considerada como hum bem; he certamente um grande mal”. Ele justificou esse 

alvitre argumentando que os cativos eram “estranhos aos interesses públicos, sempre em 

guerra domestica com a população livre (...) ”.44  

Teremos a oportunidade de ver o elenco dos outros malefícios que a escravidão e 

o trato negreiro trouxeram ao Brasil feito por Silva. Por ora, importa dizer que eles 

justificaram a proposição de utilização de braços alternativos aos cativos: a importação 

de colonos europeus, colonos africanos (algo profundamente inusual à época, dada a 

forma como a nação estava sendo imaginada) e o emprego da mão de obra indígena. 

Quanto aos índios, Silva insinua que eles viviam um estágio de desenvolvimento inferior: 

por causa da violência dos primeiros colonos europeus, eles “desprezarão as vantagens 

de hum melhor estado social; desprezarão as vantagens de huma melhor liberdade civil 

para gozar de huma quasi inteira liberdade natural”.45 Silva deixa implícito que advogava 

por um indigenismo onde as armas não tivessem importância central, mas não fornece 

detalhes sobre como deveria ser encaminhada a civilização dos índios.46  

 

2.2.2 A corrupção dos costumes 

 

Já vimos que Vilhena propôs a civilização dos índios como maneira de atenuar a 

tensão social inerente à escravidão. Contudo, ele acreditava que a civilização dos índios 

seria uma forma de combater a corrupção dos costumes associada ao cativeiro. Para 

Vilhena, em virtude do “habito dos pretos, he que os brancos não trabalhão, e como por 

isso há tanta laxidão e depravação dos Costumes; não só nesta Cidade [Salvador], como 

em todo o [Estado do] Brasil”.47 Especificamente, esta degeneração moral afetava as 

famílias “morigeradas, e honestas” cujas crianças já na tenra idade conheciam os maus 

exemplos dados pelos escravos. Particularmente, as negras introduziam os pequenos nos 

“primeiros ensayos de libidinagem”, o que resultaria no futuro em uma “tropa de 

Mulatinhos, e Crias que depois vem a ser perniciosíssimos nas famílias”.48  

 
43 SILVA, José Eloy Pessoa da. Memória sobre a escravatura e projecto de colonisação dos europeus 

e pretos da África no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Typographia de Plancher, 1826, p. 5. Disponível 

em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4491>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
44 Ibidem, p. 15. Itálico nosso. 
45 Ibidem, p. 9. 
46 Ibidem, p. 19. 
47 VILHENA, 1802, op. cit., p. 71. 
48 Ibidem, p. 73. 
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Não bastasse estes males, Vilhena ainda localizou mais um prejuízo derivado do 

cativeiro de africanos: “nenhuma terra seprezaria [sic] demais opulenta e farta que a 

Bahia” se tivesse havido governos político e econômico e jamais houvesse “entrado nella 

os escravos”.    

José da Silva Lisboa também esposou a ideia de que a escravidão aviltou o 

trabalho agrícola, e gerou corrupção nos costumes. Proveniente de uma família modesta, 

Lisboa nasceu em Salvador em 1756. Em 1774, foi para Coimbra estudar Direito e 

Filosofia, cursos que concluiu quatro anos depois. Voltando a Bahia, lecionou na cadeira 

de Filosofia Racional e, mais tarde, na de Grego Antigo. Tendo jubilado em 1797 e 

trabalhado em diversos cargos na burocracia imperial, teve sua carreira catapultada com 

a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Lisboa participou da redação da 

carta régia que abriu os portos lusos às nações amigas. Foi historiógrafo da corte e de 

Dom Pedro I, trabalhou como desembargador da Mesa do Paço e da Consciência e como 

censor régio. Foi nesta posição que publicou inúmeras obras na Imprensa Régia. Quando 

da independência do Brasil, foi deputado constituinte em 1823 e três anos depois assumiu 

uma cadeira no Senado. Morreu em 1835.49 

Por ocasião da aclamação de D. João VI como rei do Reino de Portugal, Brasil e 

dos Algarves, José da Silva Lisboa escreveu um longo texto em tom profundamente 

laudatório, a Memória dos benefícios políticos do Governo de el- rey nosso senhor d. 

João VI, publicado em 1818.50  “Convém, ou não”, indagou ele, “extinguir aí a geração 

dos brancos principalmente de extracção portuguesa, ou dificultar os seus cazamentos, e 

quasi impossibilitar seus uteis empregos, continuando o trabalho da agricultura e indústria 

a ser deshonrado” justamente pelo fato de serem exercidos majoritariamente “por braços 

de cafres, e seus oriundos?” Fica claro que Lisboa relaciona o emprego dos braços 

africanos nos trabalhos agrícola e industrial e o consequente aviltamento desses labores. 

Lisboa também acreditava que os africanos viviam em “eterna luta doméstica, indizível 

estrago da Moralidade e escândalo da Religião”.51 

Esgrimindo um clássico argumento abolicionista, Lisboa sustentou que a 

escravidão era insustentável economicamente. E, para pôr termo nela, havia a 

 
49 ROCHA, Antônio Penalves (org.). Visconde de Cairu. São Paulo: Editora 34, 2001, p. 9-50. 
50 CAIRU, José da Silva Lisboa, Visconde de. Memória dos benefícios políticos do Governo de El-Rey 

nosso senhor d. João VI. Rio de Janeiro: Imprensa Régia, 1818. Disponível em: 

<https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4232>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
51 Ibidem, p. 175. 
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“necessidade do corte [do trato negreiro], feito como preludio da extirpação do cancro 

[da escravidão]” que se espraiara por toda América Portuguesa.52 

Para, ao mesmo tempo, dar cabo nos problemas de corrupção dos costumes, 

oriundos da escravidão e trato negreiro, e suprir a falta de braços que seria ocasionada 

pela interrupção do último, Lisboa propôs a combinação de massiva importação de 

colonos europeus com a civilização dos índios. Quanta à primeira proposição, o futuro 

Visconde de Cairú defendeu a viabilidade do trabalho europeu vingar no Brasil. 53 

Outra fonte de mão de obra seria a civilização dos índios, cujos resultados “para 

a lavoura e commercio, devem multiplicar os braços uteis e vigorosos dos naturaes do 

país (...)”. Em uma passagem um tanto obscura, Lisboa afirma que a extinção do tráfico 

de africanos ocasionaria alguns danos, mas depois formaria “a maior população puritana, 

com o crédito de ser a mais rigorosa e moral deste Continente, constituindo-se os tropeiros 

e pedestres a gente da mocidade dócil e robusta que ora faz boa parte da força miliciana” 

que mantinha a ordem se segurança no Reino do Brasil.54 Carlos de Araújo Moreira Neto, 

comentando esse excerto, afirma que as menções aos “tropeiros”, “pedestres” e 

“mocidade dócil” são alusões aos índios que fariam parte da sociedade “como casta de 

serviçais obedientes e operosos”.55  

Na Representação que levou ao Parlamento solicitando o fim do trato negreiro, 

José Bonifácio afirmou que “nós tiranizamos os escravos, e os reduzimos a brutos 

animais, e eles nos inoculam toda a sua imoralidade, e todos os vícios”. Em sua avaliação, 

as “famílias não tem educação” e nem se habituaram a “conhecer e amar a virtude e a 

religião” devido ao tráfico de cativos. E, em decorrência da escravidão, “o luxo e a 

corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria”.56 Já vimos que na 

Representação os braços indígenas foram indicados como mão de obra alternativa aos 

cativos africanos. Mas, como fica claro agora, não se tratava de ter apenas contingente de 

trabalhadores disponíveis para os demandantes, mas também combater a imoralidade 

associada à escravidão. Na mesma linha que Bonifácio, José Eloy Pessoa da Silva 

identificou na escravidão “a cauza da pobreza do Brasil, de sua fraqueza e imoralidade”.57 

 
52 Ibidem, p. 160. 
53 Ibidem, p. 163 e 174-176. 
54 Ibidem, p.176 e 171-172. 
55 MOREIRA NETO, 2005, op. cit., p. 243. 
56 SILVA. In: DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 27. Itálico nosso. 
57 SILVA, op. cit., p. 16. 
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Em 1826, respondendo às demandas do Ministério dos Negócios do Império 

relativos ao Plano Geral de Civilização dos Índios, o presidente de província de 

Pernambuco lamentou o malogro do Diretório pombalino. Uma das consequências da 

“civilização” dos índios seria suprir o “déficit de escravos, dessa gente que não tem 

servido senão para corromper a moralidade, e a honestidade, e amaldiçoar os trabalhos 

campestres, diminuindo pela péssima cultura, pela preguiça e pela má vontade” a 

fertilidade das terras.58 Observa-se que, para Silva Ferrão, a civilização dos indígenas 

seria um meio para mitigar os males trazidos pela escravidão e pelos africanos. 

Em julho de 1827, em uma sessão do Parlamento, D. Romualdo Seixas, deputado 

pela província do Pará, declarou que “sempre lastimei finalmente a sorte dos tenros 

meninos brasileiros, que nascendo e vivendo entre os escravos, recebem desde os seus 

primeiros annos as funestas impressões dos contagiosos exemplos desses seres 

degenerados”. Ainda segundo o bispo, os escravos tinham precipitado muitas famílias na 

imoralidade, trazendo infâmia e vergonha a elas.59 

O religioso apontou fontes possíveis para a obtenção de braços alternativos aos 

africanos: a mudança de gestão da escravaria, imigração europeia e a “civilisação dos 

índios (...)  [que] acabará de preencher o vazio deixado pela abolição do tráfico de 

escravos”.60 Ele estimou que somente nos “bosques da minha província”, o Pará, havia 

200 mil gentios “aptos para todo o gênero de trabalho e indústria”, mas que não eram 

aproveitados devido à falta de “um bom systema de catechese e colonisação”.61 A 

imigração de colonos europeus e a civilização dos indígenas mitigaria a imoralidade 

advinda da escravidão. 

 

2.2.3 Africanização e composição demográfica da população do Brasil 

 

Segundo Hebe Mattos, no Primero Reinado, a construção da identidade nacional 

foi feita a partir da “produção concomitante de dois estrangeiros cotidianos: o português 

e o africano”.62 A alteridade lusa não implicou, porém, numa recusa dos valores europeus 

 
58 NAUD, 1970, op. cit., p. 331. 
59 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo III. 1827, p. 23. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. de Villeneuve & C., 1875. Disponível em: 

<https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/28321>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
60 Ibidem, p. 22. 
61 Idem. Esta estimativa é, digamos, palpite puro. Como veremos no próximo capítulo, outros comentaristas 

estimaram em meio milhão a população indígena vivendo nas matas da província do Pará. 
62 MATTOS, Hebe. Racialização e cidadania no Império do Brasil. In: CARVALHO; NEVES, op. cit., p. 

361. 
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e considerados civilizados. Ao contrário, e talvez dando continuidade às posições 

firmadas por alguns publicistas luso-brasileiros, foi dada primazia ao elemento branco e 

cristão. Por outro lado, é possível que essa retórica tenha desempenhado papel relevante 

na construção da alteridade africana.  

É possível que esta alteridade tenha sido manifesta na Carta Constitucional de 

1824: a cidadania foi definida em critérios não raciais, muito embora somente forros 

crioulos pudessem se tornar cidadãos. Quanto aos libertos africanos, a constituição não 

“reconhecia (...) snacionalidade brasileira, muito menos cidadania. Não eram cidadãos, 

nem estrangeiros”.63 A lógica que informou a formulação desse limbo para os africanos 

forros era reforçar o escravismo através da concessão de cidadania aos forros não 

africanos, tornando difícil uma possível solidariedade entre os últimos e os escravos 

africanos.64 Em 1831, a hostilidade aos africanos foi demonstrada mais uma vez,  quando 

foi aprovada uma lei que permitia a reexportação de africanos livres para África. Alguns 

parlamentares chegaram a sugerir que a sua aplicação retroagisse a 1818, o que permitiria 

enviar aproximadamente 674 mil africanos para o Continente Negro.65 

Esta maneira de encaminhar a questão foi defendida na Constituinte de 1823. 

Tomando parte em uma discussão sobre se os africanos libertos deveriam ser brasileiros, 

João Severiano Maciel da Costa defendeu que eles fossem considerados estrangeiros.66 

Dois anos antes, o Marques de Queluz se mostrara incomodado com a presença africana: 

após observar que a introdução anual de milhares de braços provenientes da África estava 

causando um desbalanço demográfico, ele concluiu, alarmado, que “em breve, a África 

seria transportada para o Brasil”. A africanização representava um perigo à identidade 

branca da nação, daí a proposição da civilização dos índios e de trazer colonos europeus. 

Uma vez resolvido o problema da africanização, a pergunta da vez seria o que fazer 

“quando a nossa população branca tiver xegado [sic] ao ponto de serem eles [os africanos] 

escusados”, o que deveria ser feito com os escravos? Enviá-los à África? Dar-lhes 

liberdade ou “conservalos em uma escravidão menos apertada”?67 Já vimos que a resposta 

 
63 MAMIGONIAN, Beatriz. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Cia 

das Letras, 2017, p. 57. 
64 MATTOS, op. cit., p. 361 e ss. Ver também MARQUESE; BERBEL, op. cit., passim. É bom lembrar, 

como Marquese e Berbel demonstram, que a Constituinte de 1823 concedia direitos aos forros africanos.  
65 MAMIGONIAN, op. cit., p. 70-76. Para a estimativa de africanos livres que poderiam ser deportados, 

contabilizamos apenas os escravos que foram desembarcados no Brasil entre 1818 e 1831. Vali-me do 

banco de dados sobre trato negreiro: TRÁFICO transatlântico de escravos. Slave Voyages, s./d. Disponível 

em: <https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>. Acesso em: 21 jun. 2020.  
66 Ibidem, p. 54-57. 
67 Ibidem, p. 76. 
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da terceira pergunta, ao menos em relação aos africanos, seria negativa. Assim, não seria 

absurdo pensar que ele defendia o envio de africanos forros ao Continente Negro, de 

modo a salvaguardar a identidade branca no Reino do Brasil.68  

Outro publicista, que igualmente tomou parte nas discussões sobre o império luso-

brasileiro e na Constituinte de 1823, foi José da Silva Lisboa. Ele propôs a civilização 

dos índios a partir de um cenário que lhe parecia assustador. Era conveniente, perguntou, 

que o Reino do Brasil “se converta em Negrícia” ou que passasse a “metamorphose da 

Guiné Occidental?” Ele mesmo respondeu, solicitando que “não se converta o Brasil em 

Negroland”, isto é, em terras de negros.69 Silva Lisboa explicitava a base racial de sua 

crítica ao trato negreiro ao citar algumas capitanias em que exitosamente prevalecia a 

“raça Portuguesa, e não a população ethiopica”.70 Em todo caso, na Constituinte de 1823, 

defendeu a inclusão dos libertos africanos na sociedade nacional.71 

Com a eclosão do liberalismo vintista, a discussão sobre a presença africana 

continuou sendo tema importante nos debates que se seguiram. Na verdade, a 

possibilidade de levar a cabo discussões públicas foi feita em um contexto informado pelo 

liberalismo, o que permitiu o alargamento do político, se comparado ao Antigo Regime, 

onde o soberano detinha o monopólio da política.72 A liberdade de imprensa permitiu que 

importantes questões passassem a ser escrutinadas na emergente esfera pública, com certo 

grau de liberdade. Assim, travou-se “guerra de penas” sobre quais encaminhamentos 

deveriam ser dados sobre o Império: deveria vingar o luso-brasileiro? Se sim, de que 

maneira especificamente? Ao contrário, deveriam as províncias lusas na América ser 

recolonizadas? Fundamental para avançar nesse debate era a definição da sede 

monarquia. E é justamente em alguns escritos sobre essa questão que podemos perceber 

a mobilização da alteridade africana e da civilização dos índios.73 

 
68 MAXWELL, Kenneth. The idea of the Luso-Brazilian Empire. In: ______. Naked tropics: essays on 

empire and other rogues. Nova York: Routledge, 2003, p. 130. 
69 CAIRU, 1818, op. cit., p. 161 e 175. 
70 Ibidem, p. 170-171. 
71 MAMIGONIAN, op. cit., p. 54-57. 
72 KOSELLECK, Reinhardt. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Tradução: 

Luciano Villas Boas Castelo Branco. Rio de Janeiro: Contraponto/Eduerj, 1999. O alargamento foi 

percebido pela Coroa Portuguesa e seus conselheiros mais reacionários (Tomás Vilanova Portugal, por 

exemplo), que tentaram restringi-lo submetendo as deliberações das Cortes de Lisboa à sanção real; ou 

mesmo separar o Brasil de Portugal, de maneira a restringir a circulação das ideias liberais na porção 

americana de Portugal. 
73 NEVES, op. cit., p. 231 e ss. Da mesma autora, ver A “guerra das penas”: os impressos políticos e a 

independência do Brasil. Tempo, v. 4, n. 8, dez. 1999, p. 1-17. 



65 

 

 

 

Publicada anonimamente, a Carta do compadre de Lisboa em resposta a outra do 

compadre de Belém, ou juízo crítico sobre a opinião pública dirigida pelo Astro da 

Lusitania apresentou argumentou em favor de Lisboa ser a sede do Império.74 

Contestando a possibilidade da família real portuguesa permanecer no Rio de Janeiro, o 

autor deste panfleto levantou um conjunto de argumentos, dos quais importa para a nossa 

discussão o seguinte: “O Brazil por vasto, por igual que seja em extensão a toda Europa, 

he nada comparado a Portugal, isto he, a sua população, porque eu não meço terrenos, 

meço povos”. Esta inferioridade brasílica em relação a Portugal se devia, dentre outros 

fatores, ao fato de que o “Brasil está hoje reduzido a humas poucas hordas de Negrinhos, 

pescados nas Costas d’África (...)”. Enquanto o Brasil seria “a terra dos macacos, dos 

pretos e das serpentes”, Portugal seria “o Paiz de gente branca, de povos civilizados e 

amantes do seu Soberano”75. A mudança no cenário demográfico seria bastante lenta já 

que “seria preciso [que] decorressem séculos” para que os jesuítas “fossem 

christianisando, e domesticando todos os Indios Botecudos [sic], Coroados, e Purís”.76    

A caracterização do Brasil feita pelo Compadre de Lisboa tem aspectos relevantes. 

Em primeiro lugar, afirmou que a maioria da população do Brasil seria composta por 

negros e escravos africanos, e, portanto, incivilizados. Por isso mesmo, o Brasil não teria 

dignidade para abrigar a sede da família real. Por fim, ainda que de maneira vaga, o 

missivista viu na civilização dos índios um possível meio de atenuar a presença africana 

e negra na América Portuguesa. 

Esta avaliação negativa da América lusitana despertou a ira de grupos enraizados 

nela. Inúmeros panfletos foram publicados, sendo um deles a Justa retribuicao dada ao 

compadre de Lisboa em desagravo aos brasileiros offendidos por várias asserções, que 

escreveo na sua carta em resposta ao compadre de Belem, pelo filho do compadre do Rio 

de Janeiro, que a offerece e dedica aos seus patrícios.77 Seu autor, o famoso padre Luíz 

 
74 CARTA do compadre de Lisboa em resposta a outra do compadre de Belém, ou juízo crítico sobre 

a opinião publica dirigida pelo Astro da Lusitania. Rio de Janeiro: Typographia Imperial, 1821. 

Disponível em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1476>. Acesso em: 20 jun. 2020.  

Muitos historiadores têm atribuído a autoria desse documento a Manuel Fernandes Tomás, líder da 

Revolução Vintista e firme defensor de um projeto integrador nas Cortes de Lisboa. Contudo, Lúcia Maria 

Pereira das Neves contestou essa atribuição. Cf. NEVES, op. cit., p. 278-279. 
75 Ibidem, p. 16. 
76 Ibidem, p. 15. 
77 SANTOS, Luíz Gonçalves dos. Justa retribuicao dada ao compadre de Lisboa em desagravo aos 

brasileiros offendidos por várias asserções, que escreveo na sua carta em resposta ao compadre de 

Belem, pelo filho do compadre do Rio de Janeiro, que a offerece e dedica aos seus patrícios. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Typographia Nacional, 1822. Disponível em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/3028>. 

Acesso em: 20 jun. 2020. 
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Gonçalves dos Santos, não rejeitou a hierarquia de povos adotada pelo Compadre de 

Lisboa, ao contrário, ele pretendeu demonstrar que os habitantes do Brasil “não são todos 

negrinhos (...) pescados da África”.78 Segundo o Filho do Compadre do Rio de Janeiro, a 

afirmação de que o Brasil seria habitado somente por africanos, e a não menção de seus 

habitantes brancos, seria um deliberado ato para “denegrir, enxovalhar, e vilipendiar os 

Brasileiros”.79      

Para o Filho do Compadre do Rio de Janeiro, a caracterização do Reino do Brasil 

feita pelo missivista lisboeta desconsiderava a presença da família real e a sua corte no 

Rio de Janeiro. Além disso, nunca antes o Brasil se achara tão povoado de portugueses 

europeus; de “estrangeiros de todas as nações (...) dispersos por todas as suas províncias”, 

trabalhando tanto na agricultura, quanto nos “vários ramos de indústria fabril e 

manufactura”.80  

A qualidade da população do Reino do Brasil era composta por índios “bravos” e 

“mansos”, pardos e pretos (tanto ladinos como boçais) e também “muitíssimos brancos 

sem outra mescla de sangue, que não seja todo Portuguez, ou nascidos na Europa, ou no 

Brasil”. Foram justamente os brancos que construíram cidades, edificaram fortes, 

comerciaram, ocuparam cargos clericais, a magistratura e a burocracia imperial. Os 

pardos, por serem filhos de portugueses, também eram muito capazes, sendo “para tudo 

habilidosos”. “São pois os brancos e pardos livres, os que formão a parte principal da 

população do Brasil”.81 Mas uma observação adicional precisa ser feita: em muitas 

freguesias na América Portuguesa, a maioria de seus habitantes não eram negros, mas 

“brancos legítimos, ou pardos mais ou menos claros, ou Indios Christianizados, muitos 

delles descendentes de Portuguezes, e Indios”.82 A cristianização fazia parte do processo 

de “civilização” e domesticação dos indígenas. Segundo o Filho do Compadre do Rio de 

Janeiro, se a “cabala philosophica não tivesse dado cabo” nos jesuítas, muito 

possivelmente os índios “estivessem hoje todos domesticados, e não continuassem a viver 

como feras nos meios dos bosques”. Ao invés de viverem no estado de natureza, próprio 

às feras, eles estariam “reduzidos à sociedade civil”, sendo assim úteis ao Estado.83 Assim, 

 
Sobre a repercussão da Carta do Compadre de Lisboa, ver NEVES, op. cit., p. 278-283. Ver também a 

análise empreendida por MONTEIRO, op. cit., p. 129-131. 
78 SANTOS, 1822, op. cit., p. 4. 
79 Ibidem, p. 20. 
80 Idem. 
81 Ibidem, p. 21-23. 
82 Ibidem, p. 23. 
83 Ibidem, p. 24. 
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a “civilização” dos povos nativos serviria para, ao menos, mitigar a possibilidade de 

africanização do Reino Brasil. 

Assim, se o africano como alteridade nacional deitava raízes nas discussões sobre 

como encaminhar o projeto do Império Luso-Brasileiro, são também nelas que 

encontramos a sugestão de civilizar os índios como meio de branquear a nação. A hipótese 

que aventamos é que, no Primeiro Reinado, os projetos de transformação do Outro – 

representado pelos indígenas – no Mesmo foram informados pelos debates sobre os rumos 

do Império Luso-Brasileiro. 

A ênfase nos perigos da africanização do Brasil guardava relação com outro tema, 

também importante para os publicistas do Primeiro Reinado: a ausência de 

homogeneidade que marcava a população residente no Brasil. O Marques de Queluz 

perguntara: “que faremos pois nós desta maioridade de população heterogênea, 

incompatível com os brancos, antes declarada inimiga”?84 A solução, como já vimos, 

passava por “civilizar” os índios e trazer colonos europeus. José Eloy Pessoa da Silva 

identificou como um dos malefícios da escravidão o fato de o Brasil ser habitado por 

“massas heterogêneas, cujos elementos como que sujeitos à variada força da eletricidade 

tendião a polos opostos; de hum Imperio livre em hum país de escravos”.85 José Bonifácio 

também se preocupou com os grupos distintos no interior da população que habitava no 

Brasil. O Império seria povoado por um “misto de diversas tribos, negros de diversas 

regiões, e de europeus e judeus”. Contudo, “por causa das raças e escravidão”, os 

habitantes do Brasil não se veriam como “irmãos e concidadãos”. Esta situação gerava 

problemas de governação: “como será possível governar debaixo de uma monarquia 

constitucional a um país (...)  com população heterogênea, e dispersa?” 

A construção de laços comuns entre estes diferentes grupos passava pela 

mestiçagem, sempre em direção ao branqueamento.86 No que toca aos índios, Andrada e 

Silva sugeria o incentivo de “casamentos entre brancos e índios, índios e mulatos, mas 

não negros, para cruzar as raças (...)”. Os matrimônios deveriam ser pensados no interior 

do processo de civilização dos índios, cujo resultado deveria possibilitar aos índios 

gozarem “dos privilégios da raça branca”.87      

 
84 COSTA, 1821, op. cit., p. 22-23. 
85 SILVA, 1826, op. cit., p. 3. 
86 DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 7-8. 
87 SILVA. In: DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 97-98. Ver também, na mesma coletânea: “Os índios devem 

gozar dos privilégios da raça branca”, p. 65. 
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No Primeiro Reinado, as proposições de uma política indigenista a nível nacional 

foram acompanhadas por demandas relacionadas à mão de obra, a mitigação da 

imoralidade associada à escravidão e à presença africana. Assim, à contrapartida do 

africano como estrangeiro cotidiano estaria o índio civilizado, que o substituiria, ajudando 

a viabilizar o Estado imperial e a branquear a nação brasileira. 

A partir do que estamos discutindo aqui, faz-se necessário um estudo sobre o 

conceito de “civilização” tal como empregado durante o Primeiro Reinado. Esta 

investigação permitirá compreender o significado de “índio civilizado”, além das 

possíveis conexões que existem entre a “civilização de índios” e branqueamento da nação.  

Passaremos a discutir agora os interesses fundiários que conformaram o debate 

indigenista.    

 

2.3 Terras e a questão indígena 

 

A importância da questão fundiária nos debates sobre o indigenismo no século 

XIX é consenso entre os historiadores.88 Comparando o Império com o período colonial, 

Manuela Carneiro da Cunha, por exemplo, afirmou que, nos oitocentos, “a questão 

indígena deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar uma 

questão de terras”.89 De fato, a construção de políticas indigenistas a nível nacional foi 

conformada pela expectativa da classe senhorial de abocanhar as terras indígenas.  

E aqui houve grandes conflitos dada a natureza do principal instrumento de 

apropriação de terras na colônia: a sesmaria. Segundo Márcia Motta, o processo pelo qual 

a Coroa concedia cartas de sesmarias aos requerentes foi muito mais político do que 

territorial, na medida em que as terras concedidas pela Coroa não estavam, no mais da 

vezes, demarcadas.90 Na Constituinte de 1823, houve discussões esporádicas sobre a 

questão fundiária e debates mais sistemáticos foram evitados para não “desnudar os 

fundamentos da propriedade territorial no Brasil, já que muitos deles eram proprietários 

ou parentes de grandes potentados rurais”.91 Contudo, a partir de demandas referentes a 

conflitos de terra, a Constituinte suspendeu a expedição de novas sesmarias até que a 

matéria fosse regulada. Na Carta Constitucional de 1824, o sistema das sesmarias foi 

 
88 Ver, por exemplo, LEMOS, Marcelo Sant’Ana. O índio virou pó de café? Resistência indígena frente à 

expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.   
89 CUNHA, 1992, op. cit., p. 133. 
90 MOTTA, 2012, op. cit., p. 129 e ss. 
91 Ibidem, p. 254. 
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suspenso e a propriedade privada plena foi consagrada, agora sem a obrigatoriedade do 

cultivo para legitimá-la, como previa a lei das sesmarias. Os problemas ocasionados pela 

falta de demarcação das terras e outras ilegalidades não foram regulamentados. Este 

arranjo evidentemente “criou (...) uma sociedade marcada por conflitos pela posse da 

terra”.92 A oposição entre sesmeiros e posseiros, entre ambos e grupos indígenas não 

foram esporádicas. Como veremos na última seção deste capítulo, avanços sobre terras 

indígenas em Olivença, na província do Rio de Janeiro, foram justificados a partir da 

produção da invisibilidade social dos ameríndios. Igualmente, veremos que houve pressão 

no Ceará pelo fechamento de aldeamentos indígenas justamente por estarem localizados 

em áreas estratégicas.  

Neste sentido, alguns grupos viram na construção de uma política indigenista a 

nível nacional a oportunidade de abocanhar as terras indígenas. Nas respostas das 

províncias à demanda do Ministério do Império por informações para elaborar o Plano 

Geral de Civilização dos Índios notamos, igualmente, interesses pelas terras dos nativos. 

Na avaliação feita sobre a civilização dos índios na província de Pernambuco, José 

Mairink da Silva Ferrão lamentou que o Diretório pombalino ergueu vilas e povoação 

com populações indígenas “nos melhores terrenos desta província”. Contudo, justamente 

pelo fato de os povos nativos não serem “civilizados”, as terras “se achão incultas”. O 

pior era que “ainda que se ambicione plantar nelles, ninguém se anima em rasão da rapina 

dos mesmos índios”.93 Fica implícito na redação do texto que os possíveis plantadores 

não eram indígenas. Ferrão esperava que uma nova política indigenista fosse elaborada e 

mudasse tal situação.  

Na resposta de São Paulo, o visconde de Congonhas do Campo observou que a 

freguesia e povoação de Guarapuava tinham excelentes terrenos e que era necessária a 

construção de uma estrada que chegasse à província de Rio Grande de São Pedro. Ela 

permitiria colonizar terras, circular bens e pessoas com mais facilidades. Contudo, os 

índios guaranis eram um dos motivos que “embaraça a construção” da estrada. A via só 

seria construída após “expugnadas [sic] ou reduzidos todos estes Índios”.94 Para o 

visconde de Congonhas do Campo, a relevância da terra era tal que ele considerava 

aceitável expulsar os índios de maneira violenta.      

 
92 Ibidem, p. 255-260 e 265. 
93 NAUD, 1970, op. cit., p. 331. 
94 Ibidem, p. 327. 
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No conjunto de documentos enviados pela província do Espírito Santo ao 

Ministério dos Negócios do Império, consta uma avaliação do presidente Ignácio Accioli 

de que a civilização dos índios andaria de mãos dadas com a colonização de terras. 

Enquanto houvesse “extensas mattas incultas” que acolhessem os índios, a “civilização” 

deles ficaria seriamente prejudicada. Observando que havia muitos terrenos não 

aproveitados, Accioli sugeriu a concessão de “sesmarias, roteem-se as matas para se lhes 

tirarem os coutos [dos índios], e que isolados busquem recursos entre nós, e se amoldem 

aos nossos costumes”.95 Assim, em uma tacada só, as terras seriam cultivadas e os índios 

“civilizados”.  

A relação entre a colonização de terras e a civilização dos indígenas também foi 

feita pelo bispo da Bahia, D. Romualdo Seixas, em 1827. Em sua resposta a Cunha 

Mattos, que questionara a legitimidade do acordo que punha fim ao trato negreiro em três 

anos, ele afirmou que os índios eram braços “perdidos para o estado por falta de um bom 

systema de catechese e colonisação (...)”. Na opinião do deputado eleito pela Bahia, “um 

bom systema de colonização” atrairia para o Brasil “muitas famílias honestas e homens 

laboriosos” da Europa. E mesmos os imigrantes com problemas criminais poderiam ser 

“uteis ao estado, fundando grandes casas e estabelecimentos”.96  

O aspecto importante é que, para o bispo da Bahia, havia motivos para trazer 

imigrantes do Velho Mundo para o Brasil. Em primeiro lugar, eles seriam mão de obra 

alternativa aos braços africanos. Segundo, esperava-se que eles colonizassem o território 

brasileiro, possivelmente os sertões, e os povoassem e os viabilizassem economicamente. 

Por fim, a colonização do território seria um aspecto por demais relevante na civilização 

dos índios.  

Segundo Kaori Kodama, “na primeira legislatura da Assembleia Geral, a 

associação entre colonização, civilização e catequese reportava-se primeiramente às 

restrições impostas pela Inglaterra ao tráfico de escravos”. A demanda por braços 

repercutia na “busca de alternativas e na aprovação de projetos de colonização”97. Se é 

verdade que a questão da mão de obra foi importante no que toca à colonização, outros 

fatores foram igualmente importantes: a exploração do território e o aumento da 

 
95 Ibidem, p. 298. 
96 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo III. 1827. Rio de Janeiro: Typographia H. J. Pinto, 

1875a, p. 22. Disponível em: < https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/28321>. Acesso em: 20 jun. 

2020. Sessão de 3 de julho de 1827. 
97 KODAMA, Kaori. Índios no Império do Brasil: a etnografia do IHGB entre as décadas de 1840 e 1860. 

São Paulo: EdUSP, 2009, p. 200. 
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população, por exemplo.98 O vislumbre da “expansão para dentro” foi presente nas 

justificativas e nas proposições de políticas indigenistas nacionais durante o Primeiro 

Reinado.99  

Depois de termos inventariado quais eram as expectativas que acompanhavam as 

propostas de construção de uma política indigenista nacional, cabe agora analisarmos o 

porquê de ela não ter sido possível no Primeiro Reinado.  

 

2.4 Políticas indigenistas no primeiro reinado100 

 

Quando o Brasil se separou de Portugal, não havia política indigenista de 

abrangência mais geral em vigência. Na verdade, a última política deste tipo foi o 

Diretório pombalino, que esteve em funcionamento entre 1757 e 1798. Como já dito 

anteriormente, o objetivo dele foi justamente civilizar os índios, transformá-los em 

vassalos da coroa. Quando a carta régia de 12 de maio de 1798 foi implementada, ela não 

necessariamente aboliu o Diretório pombalino, que continuou em vigência em algumas 

capitanias, mas determinou que não haveria uma política indigenista mais geral nas 

possessões americanas de Portugal.  

Assim, no início do século XIX, duas importantes mudanças podem ser 

observadas: primeiro, ao invés de uma política geral, políticas indigenistas diversas foram 

elaboradas a partir dos interesses das elites dominantes nas capitanias. Segundo, houve 

incremento na escravização dos indígenas, sobretudo após a promulgação das cartas 

régias autorizando guerras justas em Minas, São Paulo e Goiás, como já visto no capítulo 

anterior. No intuito de legitimar a escravização dos índios em outras regiões da América 

Portuguesa, os colonos passaram a invocar as referidas cartas.101 

Nas Cortes de Lisboa foram apresentadas propostas diversas de políticas 

indigenistas por luso-brasileiros, cujos objetivos não necessariamente eram os mesmos. 

Francisco Ricardo Zany, por exemplo, apresentou um projeto para civilizar 26 grupos 

indígenas da província do Rio Negro. Não ocorreu a ele que a sua proposta pudesse ter 

 
98 José Bonifácio, por exemplo, considerava que “quando o governo se estreita sobre poucas cabeças, perde 

forças, e o corpo político a sua solidez; à proporção que ele se estende sobre um maior número, o todo 

prospera, e faz-se inabalável na sua unidade”. SILVA, José Bonifácio de Andrada e. “O governo deriva da 

propriedade”. In: DOLHNIKOFF, 2000, op. cit., p. 139. 
99 MATTOS, Ilmar. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade nacional. 

Almanack Braziliense, n. 1, 2005, p. 23-26. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11601/13370>. Acesso em: 20 jun. 2020,  
100 Nessa seção, seguimos largamente a interpretação avançada por SPOSITO, op. cit., p. 51-108. 
101 MOREIRA NETO, 2005, op. cit., p. 235-240. 
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validade fora dos limites do Pará. José Bonifácio, por sua vez, talvez tenha tido pretensões 

mais ambiciosas ao enviar o seu plano de civilização de índios às Cortes, cuja vigência 

abrangeria todas as províncias portuguesas na América.102 Em todo caso, é importante 

ressaltar que as Cortes de Lisboa não estabeleceram nenhuma política indigenista a ser 

estabelecida a nível provincial ou em todo Reino do Brasil.  

Quando o Brasil se tornou independente, alguns esforços foram feitos para criar 

uma política indigenista a nível nacional. Na Constituinte de 1823, José Bonifácio 

apresentou o seu projeto de civilização dos índios à Comissão de Colonização, 

Civilização e Catequese dos Índios em 12 de maio.103 Em meados de junho, a Comissão 

apresentou o seu parecer no plenário. Em linhas gerais, reconhecia a importância da 

matéria e reputava a proposição andradina como “compendio de princípios elementares, 

ou sciência, ou arte de dirigir e civilisar os selvagens do Brasil”. Justamente por tal 

relevância, os pareceristas foram do alvitre de que “seja impresso quanto antes para ser 

presente a esta augusta assembléa; e para instrução da nação se exponha á venda pública”. 

Mandaram ainda enviar cópias do projeto às províncias e demandaram delas “as 

necessárias notícias, informe sobre os meios mais eficazes de realizar em toda a sua 

extensão tão importante projecto”.104 A despeito dos elogios à proposta de Andrada e 

Silva, a Comissão entendeu que a civilização dos índios só seria possível a partir de 

notícias oriundas do sertão. É provável que o cálculo aí envolvido não tenha sido apenas 

ter informações precisas, mas também acomodar os interesses das elites provinciais no 

momento de construção de um indigenismo nacional.  

Portanto, a formulação de uma política indigenista a nível nacional só ocorreria 

após o levantamento de informações da situação dos índios selvagens nas províncias. Em 

todo caso, não temos notícias de que o procedimento tenha sido levado adiante, talvez 

pela dissolução da Constituinte por D. Pedro I.105 

Já vimos que a Carta Constitucional de 1824 não estabeleceu uma política 

indigenista a nível nacional, quer dizer, não clarificou como lidar com os ameríndios, 

 
102 Ibidem, p. 247. PORTUGAL. Diário das cortes geraes e extraordinarias da nação portugueza. 1822, 

n. 20, p. 239-242. Disponível em: <https://bityli.com/w4Mpx>. Acesso em: 21 jun. 2020. Sessão de 26 de 

agosto de 1822. Sobre os “Apontamentos sobre a civilização dos índios bravos do Brasil”, ver a análise que 

empreendemos no capítulo anterior. 
103 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro: Assembléa Constituinte 1823. Tomo I. Rio de Janeiro: 

Typographia Parlamentar, 1874a, p. 47. Disponível em: 

<https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/8567>. Acesso em: 21 jun. 2020. Sessão de 12 de maio. 
104 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro: Assembléa Constituinte 1823. Tomo II. Rio de Janeiro: 

Typographia Parlamentar, 1874b, p. 74. Disponível em: 

<https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/8588>. Acesso em: 21 jun. 2020. Sessão de 18 de julho. 
105 SPOSITO, 2012, op. cit., p. 72-73. 
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fossem estes considerados selvagens ou civilizados. Apenas deixou implícito que os 

primeiros estavam fora do pacto, deixando a situação dos segundos sem uma clara 

definição. 

 Contudo, em 1826, quando o Parlamento voltou a funcionar, a questão voltou à 

tona. Em junho, no Senado, a Comissão de Estatística elaborou um parecer em que 

afirmou a necessidade de “organizar um plano geral para a civilização dos índios”. Mas, 

para isso, seria preciso exigir dos presidentes de províncias “as necessárias, e bem 

circunstanciadas informações sobre a índole dos mesmos, e costumes, bem como sobre 

suas particulares inclinações e gostos (...)”. Além disso, as províncias deveriam informar 

os métodos adotados para civilizar os ameríndios, os obstáculos para alcançar esse 

objetivo e “as proporções, que actualmente haja de terrenos para seus aldeamentos, e 

cultura”.106  

Embora fosse esperado que todas as províncias respondessem, somente oito 

atenderam à demanda: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba do Norte, 

Pernambuco, Piauí e São Paulo107. Nas respostas das províncias, que já fizemos menção 

anteriormente, podem-se encontrar inúmeros meios de levar a cabo o indigenismo. Mas, 

se as posições diferentes poderiam gerar tensões, elas certamente não foram o principal 

problema para a construção de uma política indigenista a nível nacional. Para Fernanda 

Sposito, “a falta de consenso não estava no conteúdo do projeto indigenista em si, mas no 

desacordo sobre este projeto ser realmente uma prioridade”.108  

De fato, em maio de 1826, foram apresentados dois projetos de naturalização de 

estrangeiros no Senado, um lavrado pelo Visconde de Barbacena, senador por Alagoas, e 

outro de autoria do Visconde de Caravelas, senador pela Bahia.109 Alguns senadores 

justificaram a relevância das proposições a partir da carência de braços do Império. 

Todavia, é possível notar pelo menos duas correntes. Uma delas, claramente minoritária, 

procurou atrelar a imigração de trabalhadores europeus e a civilização dos índios. 

Visconde de Nazareth, senador pela Bahia, vinculou à concessão de direitos políticos ao 

 
106 BRASIL. Annaes do Senado do Imperio do Brazil. 1826. Tomo II. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1878d, p. 130. Disponível em: 

<https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1826/1826%20Livro%202.pdf>. 

Acesso em: 21 jun. 2020. Sessão de 26 de junho. 
107 NAUD, 1970, op. cit., p. 299-336. 
108 SPOSITO, 2012, op. cit., p. 81-82. Ver também KODAMA, 2009, op. cit., p. 200. 
109 BRASIL. Annaes do Senado do Imperio do Brazil. 1826. Tomo I. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1877, p. 69-70. Disponível em: 

<https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1826/1826%20Livro%201.pdf>. 

Acesso em: 22 jun. 2020. Sessão de 12 de maio de 1826. 
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estrangeiro naturalizado que “fundar uma aldea, uma povoação; o que civilizar uma aldea 

de índios (...)”, dentre outros requisitos.110 Essa posição tinha precedentes: João Severiano 

Maciel da Costa já propusera civilização dos índios e imigração europeia como meios de 

prover braços ao Império. Ele estabelecera uma clara hierarquia dentre essas propostas, 

julgando a última mais importante.111 Na Constituinte de 1823, a questão indígena e as 

demandas dos imigrantes foram tratadas na Comissão de Colonização, Civilização e 

Catequese dos Índios. Três anos mais tarde, o Senado criou a Comissão de Estatística, 

Colonisação e Cathequechese, ao passo que a Câmara dos Deputados instituiu a Comissão 

de Cathequesis, Colonização e Civilização dos Índios.112  

Contudo, a posição majoritária priorizou os imigrantes europeus, considerando-os 

como a única fonte de braços que substituiria os escravos. João Evangelista, senador pela 

província de Minas Gerais, relacionou a naturalização dos estrangeiros e mão de obra: 

“Nós estamos em uma circumstancia horrivel (...) n’um dos maiores empecilhos ao nosso 

adiantamento, que é a falta de braços para o trabalho (...)”. Para tirar o trabalho do 

aviltamento criado pela escravidão e suprir a carência de trabalhadores, seria necessário 

aceitar imigrantes miseráveis, que seriam forçados ao “trabalho grosseiro de lavrarem a 

terra: sem essa pobreza, sem essa necessidade, ninguém quererá sujeitar-se a elle”. Por 

isso mesmo, o parlamentar se opunha à exigência de que a naturalização deveria ser 

atrelada à instrução, renda e idade do imigrante. Na verdade, quanto menos letrado, 

melhor, pois assim não se tornariam caixeiros ou negociantes, mas trabalhadores braçais 

a serem empregados na agricultura.113  

O Visconde de Caravelas também defendeu a flexibilização das regras para 

naturalização: ele se opôs à exigência de que os estrangeiros que quisessem se tornar 

brasileiros necessariamente tivessem que saber ler e escrever, uma vez que “não me 

persuado que por falta delles  deixem os individuos de ser muito uteis com os seus braços 

em tudo aquilo que se pode empregar, e com especialidade na agricultura, que deve ser o 

primeiro alvo de nossos cuidados”.114 Francisco Carneiro, também eleito senador pela 

Bahia, observando a vastidão territorial do Brasil, considerou de “transcendente 

importância que muito se facilite o estabelecimento de um grande accrescimo para sua 

 
110 Ibidem, p. 111. 
111 COSTA, 1821, op. cit., p. 71-76. 
112 BRASIL 1877, op. cit., p. 46 e 50. Sessão de 9 de maio de 1826; BRASIL, 1874a, op. cit., p. 40. Sessão 

de 11 de maio de 1923. 
113 BRASIL, 1877, op. cit., p. 109. Sessão de 20 de maio de 1826. 
114 Ibidem, p. 106. 
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cultivação, aumento e prosperidade da marinha e das artes, por via destes artigos 

naturalização”.115 Carneiro deixa implícito que a imigração possibilitaria colonizar “ricas 

comarcas, que estão quase entregues aos selvagens (...)”. Na verdade, o senador não 

considerou efetivamente empregar os índios como braços alternativos à escravidão, 

preferindo os trabalhadores europeus.116 

A ausência de menção aos índios também se faz evidente em outro tópico 

relacionado com a imigração de europeus para o Brasil: a colonização das terras. O 

Visconde de Maricá, senador pelo Rio de Janeiro, observou que “é a povoação, de que 

mais carecemos, até para substituir perto de quarenta mil escravos, que entram 

anualmente em nossos portos, e deixam posteridade alguma”.117 Na mesma linha de 

raciocínio, o senador pelo Mato Grosso, Visconde da Praia Grande, ponderou ser 

necessário “augmentar-se a povoação do Brazil, ainda mui diminuta comparativamente á 

grande extensão do território”, através de “homens industriosos” provenientes da 

Europa.118  

Em todo caso, após inúmeras discussões, nas quais os senadores expressaram 

preocupações em atrair homens que reforçassem a ordem social vigente, foi aprovado um 

projeto de lei que dispunha sobre a naturalização dos estrangeiros.119 

Na Câmara dos Deputados, no final de junho de 1826, a Comissão de Comércio, 

Agricultura e Artes apresentou ao plenário um parecer sobre o requerimento de Joaquim 

José Siqueira, que pleiteava permissão para criar uma companhia agronômica. Tal 

empresa atuaria às margens dos rios Grajaú, Pindaré e Mearin, na província do Maranhão. 

Ela se comprometeria a fundar feitorias nas terras incultas da referida área, “expellindo 

os índios que a infestarem, ou acolhendo-os, civilizando-os, quando se deixem atrahir 

pelos meios mais óbvios de consideração”. A companhia teria a responsabilidade de trazer 

“da Europa colonos agricultores, e artífices de boa índole e robustez, engajados para 

servirem por três annos”. Contudo, nas feitorias seria permitido ainda um certo número 

de escravos.120 O parecer vetou a possibilidade da companhia lidar com os índios através 

da força (expelir), estipulando que os proprietários, feitores e colonos “evitaraõ toda 

 
115 Ibidem, p. 117. Sessão de 22 de maio de 1826. 
116 Idem. 
117 Ibidem, p. 110. Sessão de 20 de maio de 1826. 
118 Ibidem, p. 131. Sessão de 24 de maio. 
119 Ibidem, p. 100. Sessão de 20 de junho. Ver as discussões nas sessões dos dias 12, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 

27 e 30 de maio. E 12, 14, 15 e 20 de junho. 
120 BRASIL, 1874e, op. cit., p. 283-284. Sessão de 26 de junho de 1826. 
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occasiaõ de serem maltratados os índios”, não os reduzindo à escravidão ou praticando 

crueldades com eles.121 

Uma corrente de parlamentares defendeu a suspensão das discussões sobre a 

matéria enquanto não houvesse um plano geral de civilização dos índios. O coro foi 

puxado por Braulio Muniz, deputado eleito pelo Maranhão, que observou que as terras 

pretendidas pela companhia, embora estivessem incultas, estavam ocupadas por 

indígenas. O parlamentar solicitou que a Comissão apresentasse um “um plano de 

civilização geral”. Isso evitaria uma “guerra aberta a uma numerosa população de índios 

pacíficos” que viviam nas terras pleiteadas pelas companhias.122 Vasconcellos, deputado 

eleito por Minas Gerais, ironicamente declarou ser “novo e extraordinário que uma 

companhia de negociantes vá civilizar índios no sertão”. Para o parlamentar, esbulho de 

terras e civilização não combinavam e estava claro que a empresa iria assaltar os 

nativos.123 Costa Aguiar, deputado eleito por São Paulo, também demandou que um plano 

nacional de civilização dos índios como meio de resolver as questões levantadas pela 

colonização do território nacional.124 

Contudo, nem todos os parlamentares compartilhavam a convicção da necessidade 

ou da importância de se ter uma política indigenista nacional. Souza França, deputado 

pelo Rio de Janeiro, acreditava que era fundamental expulsar os índios das terras onde 

eles viviam para viabilizar os planos da companhia.125 Clemente Pereira, deputado eleito 

por São Paulo, defendeu que a colonização das terras indígenas por estrangeiros poderia 

ser sustentada belicamente e que, com passar do tempo, eles adeririam voluntariamente à 

civilização. Assim, a questão mais importante certamente era a viabilidade da companhia 

e a exploração das terras por colonos.126 Posição similar foi avançada por Baptista Pereira, 

deputado eleito pelo Espírito Santo.127 

Os resultados redundaram no encaminhamento da matéria para a comissão, que 

deveria trabalhar conjuntamente com a Comissão de Colonização, Catequese e 

Civilização dos índios para elaborar proposições válidas para todo o Império.128 Contudo, 

vale fazer algumas observações. Em primeiro lugar, entre os defensores de uma política 

 
121 Ibidem, p. 284. 
122 BRASIL, 1874f, op. cit., p. 189. Sessão de 15 de julho de 1826. 
123 Ibidem, p. 196. 
124 Ibidem, p. 236-237. 
125 Ibidem, p. 192-194. 
126 Ibidem, p. 195. 
127 Ibidem, p. 225-226. 
128 Ibidem, p. 240. 
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indigenista nacional não houve menção às consultas sugeridas pelo Senado e demandadas 

pelo Ministério dos Negócios do Império às províncias, solicitando informações sobre o 

estado de civilização dos índios. Em segundo lugar, chama a atenção que um indigenismo 

nacional não tenha angariado consenso entre os parlamentares. Por fim, vale notar que 

alguns deputados entenderam que a importação de europeus era mais importante do que 

política indigenista nacional.129  

Na mesma linha, em 1829, o Imperador afirmou que, para desenvolver a 

agricultura nacional, “é absolutamente necessário facilitar a entrada, e promover a entrada 

de colonos prestadios, que augmentem o número de braços, de que tanto carecemos”. D. 

Pedro I sugeriu que fosse passada uma lei sobre a naturalização dos estrangeiros e que 

terras fossem providas aos colonos.130 O Imperador não divisou outra fonte de braços que 

não fosse a europeia, e por isso não lhe ocorreu indicar a construção de uma política 

indigenista nacional ao Parlamento. Na verdade, nas Falas do Trono, D. Pedro I nunca 

mencionou os indígenas.  

Sem dúvida, tais fatores ajudam a explicar o porquê da derrocada do Plano Geral 

de Civilização dos Índios. Fernanda Sposito ainda observa que a ausência de dados 

demográficos confiáveis e a indefinição na questão fundiária travaram a formulação de 

uma política indigenista mais ampla.131 

Joaquim Carneiro da Cunha, deputado eleito pela Paraíba, apresentou em julho de 

1830 um projeto de civilização de índios. Ficava estabelecido o derrogamento do 

“diretório dos índios em todas as províncias do Império”. Além disso, os indígenas que 

estavam empregados em milícias particulares passariam a servir “em todos os corpos e 

serão recrutados como os outros cidadãos brasileiros”. Caberia à presidência da província 

selecionar as crianças indígenas que seriam instruídas nos “trens onde os houverem e (...) 

nos seminários”. Caberia também aos presidentes a realização da prestação contas do 

estado da “civilização dos índios” tanto para os Conselhos Gerais de Província, quanto 

nos relatórios anuais.132 Como se vê, o deputado tratou de temas tão distintos como o 

 
129 KODAMA, 2009, op. cit., p. 200-204. 
130 BRASIL. Fallas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1889 acompanhadas dos respectivos 

votos de graça da câmara temporária (...). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p. 166-167. 

Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/227319>. Acesso em: 20 jun 2020. Ver a fala 

de 1830, p. 167. 
131 SPOSITO, 2012, op. cit., p. 82-88. 
132 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo II. 1830. Rio de Janeiro: Typographia H. J. Pinto, 

1878b, p. 94. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/27462>. Acesso em: 20 jun 

2020. 



78 

 

 

 

recrutamento, as políticas indigenistas locais e instrução dos índios de maneira sumária e 

pouco detalhada. Sem dúvida, o projeto pouco esclarecia como realmente levar uma 

política indigenista nacional. Somada aos fatores discutidos acima, sem dúvida, essa é 

uma das razões pelas quais a proposição foi solenemente ignorada pelos parlamentares. 

Em 1831, como se sabe, o Senado aboliu as cartas régias joaninas para São Paulo 

e Minas Gerais (mas não para a província de Goiás), acabando assim com as guerras 

justas declaradas a diversos grupos indígenas.133 A despeito do fato de que tal abolição 

significou, na letra da lei, que o Estado brasileiro não mais aceitaria a escravização dos 

índios em todo território nacional, parece não terem havido grandes mudanças na relação 

entre o Estado nacional e os índios “bravos” ou “selvagens”: eles continuaram fora do 

pacto nacional, embora essa condição (considerada à época fora da vida social) não fosse 

mais justificativa para escravizá-los nos termos das cartas joaninas. 

 

2.5 Predomínio das províncias foi um “vazio legislativo”? 

 

Miriam Dolhnikoff defendeu a polêmica tese de que, quanto à organização e 

distribuição do poder no Império, o projeto federalista saiu vencedor na contenda com a 

proposição centralizadora. O período que estamos estudando no presente capítulo teria 

sido marcado pela adesão das elites locais ao projeto do Rio de Janeiro, durante a 

independência, a partir da promessa de que elas teriam seus interesses levados em 

consideração. Contudo, o fechamento da Constituinte de 1823 teria marcado a reversão 

desse projeto, que foi culminada com a outorga da Carta Constitucional de 1824, de viés 

profundamente centralizador. Embora, desde 1824, os liberais tenham reagido às diretivas 

centralizadoras de D. Pedro I, foi somente no final do Primeiro Reinado que o projeto 

federalista começou a ter ganhos significativos.134 

Independentemente do quão sólida seja essa interpretação, é inegável que durante 

o Primeiro Reinado as políticas indigenistas foram formuladas ao sabor dos grupos de 

pressão locais. Na verdade, mesmo as proposições de uma legislação de envergadura 

nacional foram pensadas de maneira a pelo menos tentar acomodar esses interesses. Já 

vimos que, em 1823, os constituintes optaram por construir um projeto de civilização dos 

 
133 Cf. SPOSITO, Fernanda. Liberdade para os índios Brasil: a revogação das guerras justas em 1831. 

Almanack, Guarulhos, n. 1, 2011, p. 52-65. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/alm/n1/2236-4633-

alm-01-00052.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
134 DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: as origens do federalismo no Brasil do século XIX. São 

Paulo: Globo, 2005, p. 23-82. 



79 

 

 

 

índios somente após o levantamento de informações da questão indígena nas províncias. 

O mesmo procedimento foi adotado em 1826, por ocasião das demandas para elaboração 

do Plano Geral de Civilização dos Índios.   

Por outro lado, ao presidente de cada província era determinado pelo Imperador 

“promover as missões, a catechese dos índios (...)”.135 Porém, não parece ter havido do 

poder central diretrizes claras da Coroa para que os presidentes pautassem suas atuações 

no que toca à questão indígena. Ao mesmo tempo, em um contexto de alta centralização, 

o Parlamento legislou relativamente pouco sobre a questão indígena nas províncias, e 

geralmente sobre matérias pontuais. 

Tal fato tem sido reconhecido na historiografia, mas avaliado de maneiras 

profundamente distintas. Manuela Carneiro da Cunha, por exemplo, vê em tal situação 

um “vazio legislativo”, que teria sido iniciado com a abolição do Diretório pombalino, 

em 1798.136  

Contudo, Fernanda Sposito argumentou que, para muitos homens no Primeiro 

Reinado, “a ausência de uma política nacional indigenista não aparecia com[o] um 

problema”.137 Isso se devia, como ela argumenta em seu livro – mas também como 

esperamos ter demonstrado aqui –, a outras prioridades, como a importação de braços 

europeus. 

Nas províncias, os grupos locais formularam suas estratégias para lidar com os 

indígenas a partir de seus interesses em mão de obra e terras, com consequências para o 

lugar que os nativos ocupariam em relação à nação. Tais ações para com os índios foram 

formuladas dentro da distinção que observamos no início do capítulo: indígenas “bravos” 

e “selvagens”, por um lado, e “mansos”, “domesticados” e até mesmo “civilizados”, de 

outro lado. 

A província do Rio de Janeiro fornece um bom exemplo para o nosso argumento. 

Ali, em 1824, mais precisamente na vila de Itaguaí, os índios foram declarados cidadãos 

justamente pelo fato de serem considerados “civilizados”.138 Contudo, o status de cidadão 

parece ter implicado na perda do reconhecimento do pertencimento étnico dos moradores 

da vila de Itaguaí. Como consequência, os índios foram obrigados a pagar pelas terras 

 
135 BRASIL. Collecção das leis do Imperio do Brazil de 1823. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887, 

p. 12-13. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/18336>. Acesso em: 20 jun. 2020.  
136 CUNHA, 1992, op. cit., p. 138. 
137 SPOSITO, 2011, op. cit., p. 97. 
138 MOREIRA, 2010, op. cit., p. 132-133. 
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que eles receberam de D. João VI, o que, caso continuassem a serem identificados como 

indígenas, não seria o caso. Nas palavras de Vânia Moreira, “o Estado procurou acabar 

com a identidade étnica dos índios (...) em nome de outra, a de ‘cidadãos’ (...) mas não 

garantindo aos índios o direito de propriedade das terras que ocupavam e das quais eram 

legítimos possuidores”.139 Assim, o acesso à cidadania era uma outra forma de continuar 

o esbulho daquelas terras, que se iniciara já antes da independência.140 Todavia, os 

indígenas aceitaram as novas regras, desde que pudessem viver com liberdade, sem 

tutelas de terceiros.141      

Apesar disso, como dissemos antes, havia uma considerável indefinição sobre 

como lidar com índios considerados mansos, e isso é perceptível em outro estudo de 

Vania Moreira, desta vez focalizando nos indígenas da vila de Nova Almeida, na 

província do Espírito Santo. A autora argumenta que esses índios tiveram autogoverno, 

isto é, não viviam sob tutela de diretores, mas subordinados “ao governo da Câmara e às 

demais instituições das vilas e lugares, como, por exemplo, as ordenanças”. Vale ainda 

lembrar que os índios conseguiram acessar alguns cargos dentro dessas instituições.142 

Além disso, eles geralmente obtinham apoio dos presidentes de província quando de 

queixas contra o esbulho de terras, sequestro de crianças e violência física.143  

Em contrapartida, os indígenas deveriam “trabalhar para o Estado, para 

particulares e para si próprios e suas famílias”. Tudo isso demandava um “enorme 

sacrifício individual e coletivo, pois um número significativo de índios era retirado de 

seus povoados, por muitos meses, às vezes anos em detrimento do bem estar” de sua 

comunidade e famílias.144 

Enquanto, para continuar o esbulho de terras, os índios da vila de Itaguaí foram 

declarados cidadãos e não mais reconhecidos como tais, os indígenas de Nova Almeida 

não tiveram problemas com a identidade étnica justamente para que o Estado e 

particulares pudessem fazer uso de sua mão de obra.  

Os botocudos, tidos como selvagens por excelência, foram tratados como índios 

bravos ou hostis. Marco Morel argumenta que, durante o Primeiro Reinado, eles tiveram 

 
139 Ibidem, p. 135. 
140 Ibidem, p. 132-133. 
141 Ibidem, p. 133-134. 
142 MOREIRA, Vania Maria Losada. Autogoverno e economia moral dos índios: liberdade, territorialidade 

e trabalho (Espírito Santo 1798-1845). Revista de História, São Paulo, n. 166, 2012, p. 230. Disponível 

em: <http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/48618/52642>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
143 Ibidem, p. 237. 
144 Ibidem, p. 232 e 234. 
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que enfrentar a dura situação de se integrar à sociedade nacional através da civilização ou 

serem escravizados e/ou exterminados. E, mesmo optando pela primeira opção, eles 

enfrentaram a desestabilização do próprio modo de vida, proliferação de doenças e o 

esbulho de terra. Na segunda, a escravidão e até mesmo a morte.145  

Na província do Ceará, a indefinição sobre o lugar que os índios tidos como 

“domesticados” ou “civilizados” abriu espaços tanto para instrumentalização das facções 

locais, como para a política indígena. As terras das vilas e aldeamentos em que eles 

viviam eram cobiçados pelos grupos de pressão locais, que demandaram a extinção 

completa desses espaços indígenas, em 1826, sob o argumento de que eles eram ocupados 

por uma população de índios diminuta.146 Durante o Primeiro Reinado, lograram o 

fechamento de dois aldeamentos, que tinham terras muito férteis, e que por isso eram 

muito cobiçadas.147 Ainda assim, em 1831, os índios que viveram num deles, o de Monte 

Mor o Velho, e que tinham sido removidos para Mecejana, peticionaram ao Ministérios 

dos Negócios do Império, exigindo os direitos sobre as terras perdidas. Eles afirmaram 

ser cidadãos brasileiros, por terem nascido no Brasil e serem ingênuos, e reclamaram ter 

tido o seu direito de propriedade gravemente violado.148  

A vinculação entre indígenas e cidadania/nacionalidade ocorrera no início da 

década de 1820, em meio à luta entre facções pelo domínio da província. Em 1823, a 

Junta Provisória do Governo do Ceará, procurando desqualificar a junta anterior como 

inimiga do Brasil, libertou os índios que tomaram parte no “levante” de Maranguape, em 

1822. Após ouvirem de um padre que, caso o Brasil se tornasse independente, eles seriam 

reescravizados, os indígenas armados invadiram a casa dos brancos que viviam em suas 

terras demandando saber qual era a posição deles em relação ao projeto do Rio de Janeiro. 

Contudo, a facção qualificada como contrária ao Brasil reprimiu duramente os índios, 

levando-os à prisão. A soltura deles no ano seguinte foi justificada pelo fato dos indígenas 

serem “brasileiros”.149 

Mas os grupos locais também tinham interesse nos braços indígenas. E aqui um 

fenômeno curioso ocorreu. Se os nativos eram poucos quando se tratava de terras (e essa 

era a justificativa para abocanhá-las deles), multiplicaram-se quando se tratava de mão de 

 
145 MOREL, Marco. Independência, vida e morte: os contatos com os Botocudos durante o Primeiro 

Reinado. Dimensões, n. 14, 2002. p. 91-113. Disponível em: 

<https://periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2624>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
146 XAVIER, 2015, op. cit., p. 98-133. 
147 Ibidem, p. 118 e 124-129. 
148 Ibidem, p. 118-124. 
149 Ibidem, p. 79-98. 
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obra, a ponto de serem cogitados como braços alternativos aos africanos. Na verdade, os 

índios eram amplamente empregados por particulares, sobretudo aqueles envolvidos na 

produção algodoeira. Os indígenas foram obrigados a trabalhar para seus empregadores, 

cessando o vínculo apenas quando demandantes de braços indígenas paravam de pagar 

os salários de seus empregados.150 Em contexto como esse, as fugas dos aldeamentos 

foram endêmicas, já que elas eram meio pelo qual muitos índios obtiveram a sua 

liberdade.151 

Na província do Rio de Janeiro, mais especificamente em Valença, a classe 

senhorial se apossou das terras indígenas a partir da produção da invisibilidade da 

população indígena local. Um aldeamento indígena tinha sido erigido nessa região no 

início do século XIX, a partir da iniciativa do fazendeiro José Rodrigues da Cruz.152 A 

autorização obtida por Cruz animou outros fazendeiros a pleitear a construção de novos 

aldeamentos, a partir de interesses nas terras indígenas e na mão de obra indígena, 

necessária para tocar as sesmarias recebidas pelos suplicantes.153  

A aldeia teve predomínio da população indígena desde a sua fundação, em 1803, 

até 1814, quando ocorreu uma “inversão demográfica”, caracterizada pela presença de 

grandes planteis de escravos e o aparecimento de latifundiários produtores de café.154 

Coincidentemente com esse novo momento, o uso braços indígenas se tornou cada vez 

mais residual na região, o esbulho das terras dos índios foi dramaticamente intensificado 

e justificado a partir da produção discursiva do desaparecimento físico dos silvícolas.155 

Os interessados em avançar sobre as terras indígenas divergiram e lutaram entre 

si, mas acordaram que os índios que viviam no aldeamento de Valença praticamente 

tinham desaparecido a partir de dois procedimentos: não reconhecendo como indígenas 

aqueles que tinham sido destribalizados ou se tornado “caboclos”. Por outro lado, 

apontaram o nomadismo dos índios para fortalecer o argumento de que nenhum deles 

vivia em Valença.156 Se os indígenas selvagens não poderiam ter a posse da terra por 

serem nômades, os índios domesticados não teriam direitos fundiários por já serem 

civilizados.  

 
150 Ibidem, p. 115-118. 
151 Ibidem, p. 112-115. 
152 LEMOS, 2016, op. cit., p. 73-99 e p. 111-115. 
153 Ibidem, p. 121-123. 
154 Ibidem, p. 131-192. 
155 Ibidem, p. 174 e ss. 
156 Idem. 
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Nos três exemplos que apresentamos, os encaminhamentos para lidar com os 

indígenas foram diferentes, pelo fato de que, no Primeiro Reinado, a formulação de 

políticas indigenistas “ficou ao sabor das elites estaduais [sic]”.157 Quaisquer que fossem 

os interesses dos grupos locais, e alguns deles poderiam ter relação com as preocupações 

nacionais, eles parecem ter sido estruturados respeitando a classificação dos índios em 

“selvagens” ou “civilizados”. 

Mas como a questão indígena foi encaminhada na província do Pará? Esta é a 

questão que procuraremos responder nos quatro capítulos seguintes.  

 
157 Ibidem, p. 174. 
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CAPÍTULO 3: OS ATORES DO PARÁ E OS CONFLITOS PELO CONTROLE 

DA MÃO DE OBRA INDÍGENA NA PROVÍNCIA 

 

Em maio de 1828, o presidente Bagé enviou à Corte um ofício no qual ele tomava 

posição em relação à disputa pelo controle da Milícia de Ligeiros, a principal instituição 

arregimentadora de braços na província do Pará. Dois grupos lutaram ferreamente pelo 

controle dela: um tinha um conjunto expressivo de militares, ao passo que o outro tinha 

predomínio de civis. O primeiro grupo defendia que a Milícia de Ligeiros era militar, em 

contraste com a facção rival, que afirmou o caráter civil da instituição. 

O presidente Bagé inclinou-se para a facção com maioria de civis, e afirmou que 

“o Serviço destes Corpos [milicianos ligeiros], q são propriamente formados de Indios e 

Mestiços, nunca foi propriamente militar”. Os Ligeiros não tinham disciplina militar e 

“todos os Governadores que tem tido esta Província nunca considerarão estes Corpos (...) 

se não como huas Ordenanças”.1  

O apoio do presidente Bagé não cessou o conflito entre os dois grupos rivais. Na 

verdade, eles lutaram entre si pelo controle político da província, isto é, maneiras de 

construir o Império do Brasil no Pará e, no interior deste conflito, disputaram o controle 

da mão de obra indígena. Este embate assumiu tamanha proporção, que acabou resultando 

na derrubada de um presidente de província, em agosto de 1831. Mas por que este conflito 

pelo controle de braços ameríndios foi tão relevante no Pará? De que maneira a disputa 

pelos trabalhadores ocorreu? São perguntas que tentaremos responder nesse capítulo.  

O argumento que desenvolveremos neste capítulo é que a centralidade da mão de 

obra indígena ocorreu, em parte, devido à relevância do setor extrativista na economia 

paraense. Aqui, o emprego massivo de índios não se deveu somente ao fato de eles serem 

mais facilmente acessíveis do que os escravos, mas à experiência que muitos deles tinham 

na coleta de gêneros da floresta. Mas também é inegável que a demografia da província 

ajuda a explicar o porquê de o controle dos braços indígenas se tornar tão importante.  

 

3.1 A economia paraense 

 

Ao passar pelo porto de Gurupá no início de 1828, Hércules Florence registrou a 

relação dos “produtos do país” que passaram por ele no ano anterior. Por causa do 

 
1 Ofício do Barão de Bajé a Bento Barroso Pereira. CÓDICE 869, d. 3 - Correspondência de diversos com 

a Corte (1828-1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 20 de maio de 1828 
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contrabando, cuja dimensão não era pequena, os dados não podem ser considerados 

precisos, mas eles certamente captam a tendência das atividades econômicas do Pará. 

 

Quadro 1 - Produtos registrados na Coletoria de Gurupá, juntamente com as suas respectivas quantidades 

em 1827 

Produtos Quantidade 

Ouro 30 barras 

Cacau 190.452 arrobas 

Pirarucu seco 48.718 arrobas 

Borracha 10.000 arrobas 

Fumo 7.380 arrobas 

Salsaparrilha 5.744 arrobas 

Café 5.725 arrobas 

Cravos 5.646 arrobas 

Carne seca 4.271 arrobas 

Piaçaba em ramos 618 arrobas 

Estopa do país 317 arrobas 

Breu 260 arrobas 

Amarras de piaçaba 253 arrobas 

Cebo 215 arrobas 

Algodão 126 arrobas 

Guaraná 89 arrobas 

Manteiga de tartaruga 7.896 potes 

Mixira 230 potes 

Óleo de copaíba 167 potes 

Óleo de Copaíba 18 barris 

Urucu 6 arrobas 

Castanha doce 1.953 sacos 

Farinha de mandioca 1.256 alqueires 

Piaçaba em cordas 4.328 polegadas 

Arroz 314 alqueires 

Feijão 43 alqueires 

Chifres 730 

Tábuas de Itaúba 182 

Redes 30 

Tabuas de cedro 24 
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Fonte: FLORENCE, Hércules. Viagem fluvial do Tiete ao Amazonas de 1825 a 1829. Tradução: 

Visconde de Taunay. Brasília: Edições do Senado Federal, 2007. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/188906>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

  

Podemos ver no quadro acima gêneros de três setores da economia paraense: o 

extrativismo, agricultura e pecuária, sendo que a produção do primeiro foi superior à dos 

demais. 

Carlos Valério Aguiar Gomes definiu extrativismo como “uma maneira de 

produzir bens na qual os recursos são retirados diretamente da sua área de sua ocorrência 

natural (...)”. Ainda segundo esse autor, a “coleta de produtos naturais, a caça e a pesca 

são os três principais exemplos da atividade extrativista”. Entre a extração e a 

disponibilização aos consumidores, nenhum valor agregado era adicionado às drogas dos 

sertões. Daí Francisco de Assis Costa afirmar que elas eram “produtos prontos”.2 

A relevância da atividade extrativista naturalmente não era uma novidade, mas 

tendência observada desde o século XVII.3 Dos produtos extraídos na floresta amazônica 

e depois tornados mercadoria no mercado mundial, também denominados “drogas do 

sertão”, certamente o mais relevante na pauta de exportação paraense foi o cacau.4 Ele 

poderia ser extraído na floresta ou cultivado. Segundo Mark Harris, desde o final do 

século XVIII, a produção cacaueira cresceu devido ao crescimento das plantações, nas 

quais os fazendeiros empregavam escravos. Esse avanço implicou na “desterritorialização 

de índios de seus sítios e povoações” através da grilagem de suas terras pelos fazendeiros 

produtores de cacau.5 Mas, se o cacau manso atingiu uma produção relevante, 

dificilmente suplantou a coleta desse gênero nas florestas. 

Se, no início da colonização, a extração do cacau chegou a representar mais da 

metade da pauta de exportação paraense, a primazia dele permaneceu inquestionada 

mesmo com o incremento da produção agrícola que o Pará conheceu a partir de meados 

do século XVIII.6 Outro indicativo do papel exercido pela produção cacaueira na 

 
2 GOMES, Carlos Valério Aguiar. Ciclos econômicos do extrativismo na Amazônia na visão dos viajantes 

naturalistas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas, [online], v. 13, n. 1, jan./jun. 

2018, p. 129-130. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-

81222018000100129&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
3 COSTA, Francisco de Assis. Formação rural extrativista na Amazônia: os desafios do 

desenvolvimento capitalista (1720-1970). Belém: NAEA, 2012, p. 38; REIS, Arthur Cezar Ferreira. A 

política de Portugal no Vale Amazônico. 2. ed. Belém: SECULT, 1993, p. 92.  
4 ALDEN, Dauril. The significance of cacao production in the Amazon region during the Late Colonial 

Period: an essay in comparative economic history. Proceedings of the American Philosophical Society, 

v. 120, n. 2, 1976, p. 103-135. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/986517?seq=1>. Acesso em: 

20 jun. 2020. 
5 HARRIS, 2017, op. cit., p. 168. 
6 ALDEN, 1976, op. cit., passim.  
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economia paraense é o fato de que o extrativismo concernente a outros produtos que não 

o cacau conheceu o auge no último quartel dos setecentos, quando alcançou a fatia de 

40% da pauta de exportações paraense. No início do século XIX, o ritmo das exportações 

desses produtos caiu consideravelmente, perfazendo menos de 20% dos bens exportados 

pelo Pará no início da década de 1820.7  

O cacau, que perfizera 90% da pauta de exportações do Pará em alguns anos do 

segundo quartel do século XVIII, oscilou em torno 50% no início dos oitocentos, 

conhecendo ligeira queda nos dois primeiros anos da década de 1820.8 O ponto aqui é que 

a coleta de cacau selvagem assegurou, quase que sozinha, a primazia do extrativismo na 

economia paraense.  

É claro que o cacau não foi a única droga do sertão com saída no mercado 

internacional. A salsaparrilha, o óleo de copaíba e cravo também foram exportados, 

embora sem alcançar a mesma relevância do cacau. Os destinos de exportação foram 

diversos. No império britânico, Barbados, Gibraltar, Liverpool e Londres foram os 

principais destinos, ao passo que nos Estados Unidos, Nova York, Salém e Alexandria. 

Já com a França, as embarcações saíram de Belém com destino a Caiena e a Nantes, 

enquanto que Vigo e Barcelona aparecem na documentação como relevantes destinos 

espanhóis.9 As exportações para Portugal, então o principal parceiro comercial do Pará, 

registraram queda na década de 1820 em razão das “desordens que hão tido lugar naquele 

Paiz, e a baixa prodigiosa q tem dado os gêneros de exportação”.10 É importante observar 

que a exportação paraense não foi composta exclusivamente de drogas do sertão, mas 

também da produção agrícola, da qual falaremos adiante.  

Evidentemente que houve uma produção voltada para o mercado interno, 

basicamente subsistência, sendo relevantes a manteiga de tartaruga e o peixe seco.11 Os 

peixes também fizeram parte das refeições ordinárias da população e das rações dos 

soldados no Pará. Na opinião de José Veríssimo, “o peixe sempre foi, então como hoje, 

 
7 COSTA, 1993, op. cit., p. 37. 
8 Idem. 
9 Cf. CÓDICE 800– Avisos do Ministério da Guerra (1824-1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém); OFÍCIO do segundo piloto Manoel Joze Coelho ao presidente da província José Pereira de Burgos 

a 8 de janeiro de 1827. Códice 851, d. 7 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1830). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 8 jan. 1827. 
10 OFÍCIO do presidente da província do Pará, Barão de Bagé, ao Ministro e Secretário do Estado dos 

Negócios da Guerra, Bento Barrozo Pereira, a 11 de agosto de 1828. Códice 869, d. 10 - Correspondência 

de diversos com a Corte (1828-1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 11 de agosto de 1828. 
11 LOPES, Siméia de Nazaré. As rotas do comércio do Grão-Pará: negociantes e relações mercantis 

(c.1790 a c.1830). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2013, p. 174-178. 
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mais ainda então que hoje, o principal desse alimento [daqueles que possibilitaram a 

viabilidade da empresa colonial]”. Ainda de acordo com Veríssimo, a abundância de 

peixes e a facilidade para pescá-los possibilitou que fizessem parte da dieta da maioria da 

população paraense.12 O crítico literário avaliou a importância desta atividade da seguinte 

maneira: “a pesca e os productos da pesca na Amazônia, desde os tempos mais antigos 

de que temos notícia, não serviram somente à alimentação, sinão a usos da economia 

doméstica e industrial”.13 A partir da pesca do peixe boi, por exemplo, produziu-se 

manteiga e azeita, tornando-se de uso geral na “alimentação e illuminação, e objeto de 

notável commercio”.14  

A coleta de gêneros nos sertões paraenses dependeu largamente dos braços e 

conhecimentos indígenas. O processo de extração das drogas dos sertões, no geral, foi 

organizado a partir das canoas que, conduzidas por índios, iam a locais específicos e eram 

abastecidas com os produtos colhidos.15 Estudando as expedições de coleta das drogas do 

sertão realizadas na segunda metade do século XVIII, Heather Roller demonstrou que 

foram os tripulantes indígenas que decidiram onde e o que coletar.16 O ponto aqui é que 

a relevância dos índios nas atividades extrativistas deve ter permanecido na década de 

1820. Segundo Simeia Lopes, entre 1812 e 1819, aproximadamente 80% dos remeiros 

empregados nas canoas que foram de Belém para o sertão do Pará, ou no sentido 

contrário, eram indígenas. 17 O amplo número de indígenas empregados de forma 

contínua nas expedições de coleta deve ter formado um amplo contingente de 

trabalhadores com conhecimento necessário para realizar a extração das drogas dos 

sertões. Por isso mesmo que o domínio na distribuição dos braços indígenas tornava-se 

fundamental para o funcionamento da economia extrativista paraense. 

Os dados de 1827 permitem observar que a atividade extrativista superou a 

agrícola. Todavia, nos primeiros dois anos da década de 1820, a última registrou uma 

produção superior à primeira, após ter crescido quase que ininterruptamente desde o 

último quartel do século XVIII. O gráfico a seguir apresenta, em perspectiva comparada, 

a produção agrícola e a extrativista, desde 1720 até 1822. Vale reparar nas consideráveis 

 
12 VERÍSSIMO, José. A pesca na Amazônia. Rio de Janeiro: Livraria Clássica de Alves & C., 1895, p.127. 
13 Ibidem, p. 140. 
14 Ibidem, p. 142 
15 COSTA, 1993, op. cit., p. 52-61. 
16 ROLLER, Heather F. Expedições coloniais de coleta e a busca por oportunidades no sertão amazônico, 

c. 1750-1800. Revista de História, São Paulo, n. 168, jan./jun. de 2013, p. 201-243. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-83092013000100201&script=sci_abstract&tlng=pt>. 

Acesso em: 20 jun. 2020. 
17 LOPES, 2013, op. cit., p. 179. 
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variações da produção das drogas do sertão, comparadas ao crescimento quase contínuo 

dos gêneros agrícolas. Nesse sentido, em alguns anos da década de 1790, a agricultura 

superou o extrativismo, e esse cenário voltou a se repetir, como já dito, nos dois primeiros 

anos da década de 1820. A queda da atividade agrícola, se comparada à extrativista, pode 

ter tido como um dos fatores a guerra civil de independência, ocorrida na província do 

Pará, entre 1823 e 1825.  

 

Gráfico 1 - Comparação da produção agrícola com a produção extrativista, em arrobas, entre 1720 e 1822 

 

 

Fonte: COSTA, Francisco de Assis. A economia colonial do Grão-Pará: uma avaliação crítica (1720-

1822). Economia e Sociedade, v. 21, n. 1, 2012, p. 213-217. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182012000100008>. Acesso em: 22 

jun. 2020. 

 

Já se afirmou que no “período imediatamente que se seguiu imediatamente à 

independência, parecia afinal que o setor agrário assumia posição predominante na 

economia amazônica” em virtude da decadência do trato cacaueiro. Neste sentido, os 

capitais empregados no extrativismo teriam sido invertidos na agricultura, tornando-a a 

primeira atividade econômica da província.18  

Antônio Baena, militar e cronista português, teve impressão diferente da situação 

da atividade agrícola. Em alguns de seus escritos, ele lamentou que a potencialidade 

agrícola da província sempre era subaproveitada. Em 1832, ele afirmou que “o prospecto 

 
18 BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão negra no Grão-Pará, sécs. XVII-XIX. Belém: Paka-Tatu, 

2001, p. 64. 
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da lavoura actual nada tem de aprasível”. Baena reclamou dos empregados para cultivar 

gêneros agrícolas e lamentou o “apoucamento dos Proprietarios rurais em fazer um 

cultivo que abrace os gêneros commerciaes e os necessários á vida”. Apenas o arroz e o 

algodão, diz Baena, teriam sido cultivados em grande quantidade: “todas as mais plantas 

são agricultas em porçoens mínimas”.19 Assim, os dados de 1827, somados às 

observações de Baena, nos permitem supor que o extrativismo tenha tido primazia na 

segunda metade da década de 1820, embora a produção agrícola tenha permanecido 

relevante. 

O crescimento da produção agrícola só foi possível graças às reformas pombalinas 

de meados do século XVIII, que pretenderam transformar a Amazônia portuguesa em um 

“celeiro agrícola”.20 O objetivo dessa reestruturação foi, nas palavras de José Alves Souza 

Junior, acabar com o “subaproveitamento e/ou desperdício das (...) potencialidades 

econômicas” das colônias.21 

De maneira concreta, “celeiro agrícola” significou economia de plantation. Para 

viabilizar tal projeto, a coroa portuguesa introduziu novas técnicas agrícolas e “variedades 

de (...) arroz, algodão e cana” no Pará.22 Por razões que explicaremos mais adiante, a 

Coroa portuguesa incrementou a introdução de escravos africanos na região através da 

criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, que atuou entre 1755 e 1778. 

Nas unidades escravistas paraenses surgidas deste projeto foram cultivadas 

diversas culturas, incluindo a da “cana de açúcar, do arroz, do café”.23 Quanto à produção 

canavieira, sabe-se que ela foi cultivada em engenhos localizados na “Zona Guajarina, 

em torno de Belém, e Baixo Tocantins, em Cametá”, fazendo largo uso de escravos 

africanos. O objetivo foi produzir tanto açúcar quanto aguardente.24    

O algodão, embora produzido e exportado em quantidades menores do que o 

arroz, café ou o cacau, alcançou relevância no Pará. Em dezembro de 1829, o presidente 

afirmou que a província se ressentira das oscilações do preço do algodão no mercado 

mundial. Como consequência, afirmou ele, o “Commercio e Agricultura tem sofrido 

 
19 BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Ensaio corográfico sobre a província do Pará. Belém: 

Typographia Santos & menor, 1839. p.78-79. 
20 A expressão é de MARIN, Rosa Acevedo. Agricultura no delta do Amazonas: colonos produtores de 

alimentos em Macapá no período colonial. Novos Cadernos NAEA, v. 8, n. 1, jun. 2005, p. 75. Disponível 

em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/48/43>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
21 SOUZA JUNIOR, José Alves. Tramas do cotidiano: religião, política, guerra e negócios no Grão-Pará 

do setecentos. Belém: EdUFPA, 2012, p. 89. 
22 COSTA, F. A., 2012, op. cit., p.51. 
23 BEZERRA NETO, 2001, op. cit., p. 61.  
24 Ibidem, p. 62. 
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muito pela baixa no preço do Algodão, o que tem contribuído para a diminuição das 

contas públicas”.25 

Mas, mesmo aqui, nestas unidades escravistas, braços indígenas foram 

empregados. Em um estudo sobre como os viajantes registraram a constituição da mão 

de obra no Pará, Amanda Carvalho chama a atenção para o fato de que Spix e Martius 

foram acolhidos em uma das propriedades de Ambrósio Henriques. O fazendeiro teria se 

gabado de que não precisava empregar indígenas nelas justamente por possuir escravos 

africanos. Esta situação foi incomum para a época, e Carvalho concluiu que “o padrão no 

sistema produtivo paraense da época, mesmo em torno de Belém, era uma mistura entre 

escravos e índios”. Ela demonstra que outros viajantes, como Alfred Wallace, passaram 

por fazendas nas quais cativos e indígenas trabalharam conjuntamente.26  

Outro gênero cultivado na província, e que adquiriu importância, foi o tabaco, 

sobretudo na comarca do Rio Negro. Em 1819, o tabaco foi o principal produto 

rionegrino, tendo superado a coleta de salsaparrilha e a produção de manteiga de 

tartaruga.27 Não obtivemos dados para os anos seguintes, mas 11 anos depois, em 

fevereiro de 1830, o ouvidor da comarca, Manoel Bernardino de Souza Figueiredo, 

afirmou que a produção tabaqueira constituía a “melhor parte das rendas desta Comarca”. 

Todavia, ela se encontrava em estado ruinoso. Tal situação fora causada pela “grande 

quantidade de Charutos e Tabacos que os Americanos introduziram anualmente nesta 

Província”. A chegada do concorrente estrangeiro levou à queda no preço do tabaco, 

diminuindo assim as rendas dos lavradores de tal cultura no Rio Negro.28 

Souza advogou pela proibição do tabaco americano. Segundo ele, o 

reflorescimento da lavoura do tabaco se refletiria no aumento da arrecadação dos dízimos 

para a fazenda pública. Além disso, o produto rionegrino seria “de muito melhor 

qualidade do que o Estrangeiro”. O ouvidor salientou a capacidade da lavoura do tabaco 

 
25 OFÍCIO de Candido Jozé de Araújo Vianna ao presidente Barão de Bagé a 19 de dezembro de 1829. 

Caixa 30, d 50 - Ofícios dos presidentes de diversas províncias. (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 19 dez. 1829. 
26 CARVALHO, Amanda Aparecida Silva de. Mão de obra na província do Pará: uma análise a partir da 

ótica dos viajantes (1821-1850). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade 

Federal de São Paulo, Guarulhos, 2017, p. 60-64.  
27 SOUZA, André Fernandes de. Noticias geographicas da capitania do Rio Negro no grande rio Amazonas, 

exornadas com varias noticias historicas do paiz, do seu governo civil e politico, e de outras cousas dignas 

de attenção. Revista Trimensal de Historia e Geographia, Rio de Janeiro, tomo X, 2. ed., 1848, p. 411-

504. Disponível em: <https://www.ihgb.org.br/publicacoes/revista-ihgb/item/107704-revista-ihgb-tomo-

x.html>. Acesso em: 20 jun. 2020, p. 469. 
28 REPRESENTAÇÃO do ouvidor geral da comarca do Rio Negro Manoel Bernardino de Souza ao 

presidente da província do Pará José Félix Pereira de Burgos a 26 de fevereiro de 1830. Códice 892, d 72 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1830) (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
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em produzir em quantidade suficiente para atender a demanda paraense.29 O resultado do 

pleito é desconhecido, mas ele aponta para a importância considerável que a lavoura 

tabaqueira adquiriu no Rio Negro. Aqui vale observar que, até mesmo pela demografia 

do Rio Negro, onde a população indígena era esmagadora maioria, o certo é que 

trabalhadores índios muito possivelmente foram empregados para tocar essa cultura. 

Não se pode deixar de mencionar a relevância da produção dos lavradores voltada 

para o abastecimento da província. Não apenas a farinha fazia parte das refeições 

ordinárias da população, mas também das rações das forças militares paraenses. Em abril 

de 1826, o presidente da província enviou cem alqueires de farinha ao armazém da ilha 

de Joanes, “a bem do Imperial Serviço, e da segurança Pública”.30 Assim, os grupos 

militares nela estabelecidos teriam suas rações garantidas. 

A pecuária também desempenhou um papel altamente relevante na economia 

paraense. A partir do último quartel do século XVIII, houve uma ampliação geográfica 

da criação de gado bovino. Até então, os criatórios existiam quase que restritamente à 

Grande Ilha de Joanes (Marajó). Contudo, diz Arthur Cezar Ferreira Reis, a partir das 

reformas promovidas por Lobo D’ Almada, foram estabelecidos criatórios também no 

Rio Branco. A pecuária passou a crescer quase que continuamente a partir desse período 

até a independência, registrando considerável incremento no número de cabeças de 

gado.31  

Mas foi sobretudo na Ilha Grande de Joanes, como a ilha do Marajó era conhecida, 

que se registrou a criação de gado e a produção de carnes verdes em escala considerável, 

abastecendo toda a província. Os criatórios, ao que parece, foram tocados por particulares, 

embora tenhamos encontrado registros de fazendas imperiais. A partir de uma portaria 

emitida pelo presidente de província ao inspetor da ilha, em meados de 1829, é possível 

concluir que o gado nela produzido forneceu carne ao açougue de Belém e a outras vilas 

do Pará ao longo da década de 1820.32 

Caiena parece ter sido um importante mercado para a exportação da carne 

produzida no Pará. No final de 1828, o governador de Caiena enviou embarcações ao 

 
29 Idem. 
30 OFÍCIO do presidente da província do Pará José Félix Pereira de Burgos ao intendente da marinha 

Manoel Luiz Gonçalves da Cunha a 25 de abril de 1826. Códice 831, d 279 - Correspondência do Presidente 

com Diversos (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
31 REIS, Arthur Cezar Ferreira. Lobo D’Almada: um estadista colonial. Manaus: Cecultc, 1940, p. 37-38. 
32 OFÍCIO do presidente da província do Pará barão de Bagé ao inspetor geral da ilha grande de Joanes a 

27 de julho de 1829. Códice 873, d 190 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado 

do Pará, Belém).  
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Para com o fito de conduzir gado ao território francês. Chama atenção o fato de que fora 

enviado um emissário para acertar com a Santa Casa de Misericórdia o envio de 1500 

rezes.33 

É incerto determinar a relevância das carnes verdes no comércio interno do Pará. 

Em todo caso, a documentação sugere que as forças armadas demandaram muito deste 

produto, por tê-lo incluído nas rações dos soldados. Em janeiro de 1828, nada menos que 

o governador de armas, João Paulo dos Santos Barreto, solicitou ao presidente da 

província uma remessa de carne verde “em benefício dos quarteis”, no que foi atendido.34 

É plausível que boa parte da carne verde comercializada no açougue de Belém e 

adquirida pelo Estado fosse produzida na ilha de Marajó. De fato, parte significativa do 

abastecimento de carne da província provinha de lá. Contudo, não se pode esquecer que 

no Rio Branco havia Fazendas Nacionais, que também comercializavam carne.  

Em fevereiro de 1830, o ouvidor da comarca do Rio Negro representou ao 

presidente da província, afirmando que os estabelecimentos não conheceram progresso 

por causa da deserção dos índios e da falta de vaqueiros.35 O problema, porém, não estava 

resumido às fazendas nacionais. Desde o final do século XVIII, a região sofreu com um 

impressionante decréscimo populacional. Baena estimou em 18.000, somente na década 

de 1820, o número dos habitantes que tinham desertado das vilas. A maior parte dos 

desertores eram indígenas. Como veremos adiante neste e nos próximos capítulos, os 

cronistas, negociantes e as autoridades atribuíram o declínio econômico da região à 

massiva deserção indígena. Por isso mesmo, o controle dos braços indígenas se tornou 

bastante sensível nesta comarca, e dela surgirão diversas propostas para sustar o 

decréscimo populacional. 

 

 

 

3.1.1 Crise econômica no Pará? 

 

 
33 CORRESPONDÊNCIA de diversos com a Corte (1828-1830). Códice 867, d 10. (Arquivo Público do 

Estado do Pará, Belém). 14 fev.1828. 
34 OFÍCIO de João Paulo dos Santos Barreto, governador de armas, ao presidente da província José Félix 

Pereira de Burgos. CORRESPONDÊNCIA de diversos com o Governo (1828). Códice 858, d 19. (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 1828.  
35 OFÍCIO de Manoel Bernardino de Souza, ouvidor da comarca do Rio Negro, ao presidente de província 

José Félix Pereira de Burgos a 15 de fevereiro de 1830. Códice 892, d 67 - Correspondência de diversos 

com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
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O economista Roberto Santos generalizou a situação do Rio Negro para toda a 

província paraense, sugerindo que, nas primeiras décadas do século XIX, o Pará teria 

passado por uma crise econômica.36 Ele elencou um conjunto de fatores responsáveis por 

esse estado de coisas: “a inversão na marcha dos preços do cacau; o quadro mundial 

geralmente adverso para produtos tropicais, o esforço de guerra do Pará” na ocupação de 

Caiena, entre 1808 e 1817, e “movimentos políticos locais”, como a guerra civil de 

independência e a Cabanagem. Mas ele reconheceu que a narrativa do desastre econômico 

se restringiu ao Rio Negro.37  

É verdade que a taxa anual de embarcações de Belém para Lisboa sofreu uma 

queda no período 1823-1836, quando comparada ao interregno 1809-1822: no primeiro, 

foi registrada uma média de 14 barcos, em contraste com 16 anuais do período anterior. 

Entretanto, a tonelagem dos produtos aumentou, e foi superior a outras províncias mais 

abastadas, como Bahia e Pernambuco, por exemplo.38 Lopes reconhece o efeito negativo 

da tomada de Caiena, dos conflitos do processo de independência e da Cabanagem – e, 

segundo ela, é possível relacionar queda na atividade econômica aos referidos conflitos.39    

Ao estudar a compra de imóveis tanto urbanos quanto rurais na província do Pará, 

entre 1793 e 1834, por negociantes envolvidos na economia extrativista, Lopes 

correlaciona as variações da atividade econômica com aquelas encontradas no mercado 

imobiliário. Assim, se no final do século XVIII houve declínio econômico, os primeiros 

quinze anos do século XIX registraram um considerável crescimento, seguido por uma 

queda na primeira metade de 1820 e recuperação nos cinco anos seguintes. O que é 

importante observar é, que mesmo em declínio, a atividade econômica entre 1820 e 1825 

foi superior à registrada no final do século anterior.40 

Mas toda essa atividade econômica, incluindo aí a inversão dos lucros do extrativismo 

no setor imobiliário em Belém, não forneceu ao governo paraense e às câmaras locais 

verbas suficientes para honrar seus compromissos. Logo após assumir a presidência da 

província do Pará, em abril de 1824, José de Araújo Rozo informou ao Imperador não 

haver “um só recurso, de que possa lançar mão para as despesas mais urgentes da 

 
36 SANTOS, Roberto. História Econômica da Amazônia (1800-1920). São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 

1980, p. 11-37. 
37 Ibidem, p. 28. 
38 LOPES, 2013, op. cit., p. 80. 
39 Ibidem, p. 82. 
40 Ibidem, p. 88-148. 
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Província”.41 Em meio a uma guerra civil, na qual os índios avilados conhecidos como 

tapuios pegaram em armas para “inventar” o Brasil no qual não fossem marginalizados e 

nem obrigados ao trabalho, a atividade econômica da província certamente foi afetada. 

Com as forças rebeldes controlando a malha hidrográfica do Pará, o escoamento dos 

produtos coletados ou produzidos no interior foi a quase colapso. E não apenas os bens 

voltados para o mercado internacional, mas também aqueles voltados para subsistência, 

a partir da tomada de Marajó pelas forças rebeldes.42 É claro que essa situação deve ter 

afetado severamente as contas públicas, e explica a afirmação do presidente Rozo.  

 Para levantar fundos, o governo da província recorreu a empréstimos, embora 

nem sempre fosse pontual em quitá-los. Raiol afirma que Rozo, homem de família 

abastada, chegou a tomar emprestado os “haveres de seu pai (...) para adiantar fundos, 

quando se achavam exaustos os cofres públicos”.43 Em abril de 1826, o capitão Francisco 

Gonçalves Lima emprestou 666$590 réis à província “para as urgências em que 

prezentemente se acha esta Provincia”. Lima já emprestara ao Estado Imperial no Pará o 

montante 2:533$410, dívida que aparentemente não fora quitada. Por isso mesmo, o 

presidente José Félix Pereira de Burgos prometeu quitar a dívida assim que as 

circunstâncias fossem melhoradas.44 No final de 1829, Domingos Gonçalves do Cabo 

representou ao Conselho Geral de Província acerca de um vultoso empréstimo de 

9:700$000 reis feita à junta da Fazenda Pública, em 1823. Contudo, após seis anos, a 

província do Pará ainda não lhe pagara o devido.45  

Ao longo da década de 1820, os Senados das Câmaras também relataram 

dificuldades em cumprir suas obrigações financeiras. Em 1828, o Senado de Belém, 

prestando contas dos rendimentos e despesas do ano anterior, declarou não ter recursos 

para honrar os seus compromissos. Com os soldos dos militares comendo metade do 

 
41 RAIOL, Domingos Antônio. Motins políticos ou história dos principais acontecimentos políticos da 

província do Pará desde o ano de 1821 até 1835. Belém: Coleção Amazônica, Série José Veríssimo, 

Universidade Federal do Pará, 1970, p. 85. 
42 MACHADO, 2010, op. cit., p. 175-285. 
43 RAIOL, 1970, op. cit., p. 97. 
44 OFÍCIO do presidente da província do Pará José Félix Pereira de Burgos ao capitão Francisco Gonçalves 

Lima a 8 de abril de 1826. Códice 831, d 257 - Correspondência do Presidente com diversos (1826). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 8 abr. 1826. 
45 SESSÃO de 29 de dezembro de 1829. Códice 889 - Atas do Conselho do Governo (1829-1831). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 29 dez. 1829; SESSÃO de 30 de dezembro de 1829. Códice 889 - Atas 

do Conselho do Governo (1829-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 30 dez. 1829. 
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orçamento, a Câmara não tinha condições para realizar obras de reparos na cidade. Ela 

solicitou que os dez meses de soldos atrasados fossem pagos pela Fazenda Pública.46 

A Câmara também estava em débito com dois negociantes, de quem contraíra um 

empréstimo na ordem de 3:600$000, em 1823, para comemorar a adesão do Pará ao 

Império do Brasil. Cinco ano depois, somente 600$000 haviam sido pagos. Para mitigar 

os problemas enfrentados, a Câmara sugeriu aumentar a taxação do ver o peso, imposto 

que incidiu sobre produtos destinados à exportação.47  

O Senado da Câmara de Santarém não se encontrava em situação melhor. Em sua 

prestação de contas referente ao ano de 1827, declarou não poder “pagar as suas Dívidas 

tanto activas quanto passiva por falta de rendimentos”. Ainda de acordo com o relatório, 

a Câmara de Santarém estava inadimplente com os ajudantes “por falta de meios”.48 

Embora em edital a Câmara tivesse publicado o tamanho do seu déficit, que montava a 

mais de quatro contos de réis, havia a suspeita de existir “outras muitas dividas 

contrahidas por este Conselho; que talvez os Credores julgando nunca serem pagos” 

desistiram de fazer cobrança. Em razão disso, a Câmara não obtivera sucesso em captar 

recursos junto aos negociantes para manter as atividades econômicas ordinárias. 

Demandou, então, a amortização da dívida e uma parte no contrato do arroz, cujos 

benefícios econômicos lhe era vedada.49 

Esse contexto enfrentado pelo Estado teve impacto no trabalho compulsório 

indígena. Não foram poucos os demandantes estatais que atrasaram os proventos dos 

trabalhadores, mesmo que os soldos não fossem altos. Em dezembro de 1828, Joaquim 

Antônio de Faria Maciel, comandante militar na vila de Beja, informou à presidência da 

província que os carpinteiros obrigados a trabalhar no Arsenal da marinha “sequeixão 

[sic] da falta de pagamentos”.50 De fato, o atraso nos estipêndios foi constante no Arsenal. 

Como demonstraremos no próximo capítulo, a esmagadora maioria de braços 

 
46 RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESAS da Câmara de Belém CÓDICE 857, d 27 - Correspondência 

de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 24 mai 1828. 

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESAS da Câmara de Belém CÓDICE 857, d 75 - Correspondência 

de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 30 set 1828. 
47 Idem.  
48 RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESAS da Câmara de Santarém CÓDICE 857, d 92 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 11 out 

1828. 
49 RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESAS da Câmara de Belém CÓDICE 857, d 93 - Correspondência 

de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 13 out 1827. 
50 OFÍCIO do capitão comandante Joaquim Antonio de Faria Maciel ao presidente da província Barão de 

Bagé a 28 de dezembro de 1828. Códice 853, d. 48 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-

1837). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 28 dez. 1828. 
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empregados no Arsenal, mas também nas fábricas nacionais, era indígena. Mas no 

estaleiro também foram alugados escravos e empregados brancos pobres. Permanece 

obscuro se os donos dos cativos também recebiam com atraso o dinheiro pelo aluguel de 

seus escravos.  

O que aqui sugerimos é a de que as dificuldades em manter em dia o pagamento 

devem ter estimulado ainda mais a deserção dos indígenas, tornando ainda mais precária 

a situação dos trabalhadores que foram obrigados a permanecerem trabalhando. Eles 

passaram a ser obrigados a trabalhar mais tempo nas instituições estatais, uma vez que 

deve ter sido difícil encontrar braços para rendê-los. No ofício supracitado que enviou ao 

presidente da província, o comandante Faria Maciel sugeriu que os carpinteiros fossem 

“rendidos de trez em trez mezes, afim de não padecerem as numerosas famílias q  amaior 

parte deles tem de sustentar”.51  

A dificuldade em captar índios deve ter resultado em uma consequência 

importante: os privilégios que certos demandantes tinham na requisição de trabalhadores 

se tornaram ainda mais relevantes. Trataremos disso nos próximos capítulos. Agora, 

precisamos tratar do outro fator que ajuda a explicar os conflitos por mão de obra na 

província: a demografia. 

 

3.2 A demografia da província do pará 

 

Em 1832, Antônio Baena estimou em 150.000 o total de habitantes do Pará, dos 

quais 20% eram escravos. De acordo com Daniel Barroso, o contingente de cativos 

permaneceu constante desde 1823 até o início da década de 1870. Assim, no período em 

que estamos estudando, é razoável supor que o Pará tivesse aproximadamente 30.000 

escravos africanos, cuja distribuição foi desigual entre as regiões da província. Belém e o 

Baixo Tocantins/Zona Guajarina abocanharam mais da metade da escravaria existente no 

Pará, ao passo que as outras regiões dividiram entre si, também de maneira desigual, o 

restante dos cativos. A concentração de cativos no Baixo Amazonas correspondeu à 

concentração de escravos na agricultura monocultora voltada para o mercado 

internacional.52  

 
51 Idem.  
52 BARROSO, Daniel Souza.  O cativeiro à sombra: estrutura de posse de cativos e família escrava no 

Grão-Pará (1810-1888). Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 

101. 
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Se a presença africana no Pará data dos primórdios da colonização portuguesa, ela 

conheceu notável incremento com as reformas pombalinas, quando foi criada a 

Companhia do Grão-Pará e Maranhão. José Maia Bezerra Neto estimou em 14.000 o 

número de escravos trazidos pela companhia, cujas atividades se iniciaram em 1755 e 

1778. Porém, um terço dos cativos foi enviado para o Mato Grosso e parte não precisada 

foi vendida para o Maranhão.53 Para o período posterior a 1778, ainda não foi estabelecido 

consenso entre os historiadores sobre a quantidade de cativos entrados no Pará. O mesmo 

Bezerra Neto estimou em 37.000 escravos importados ao Pará entre 1778 e 1820.54 

Marley Antônia Silva chegou a conclusões distintas: segundo ela, 18.000 escravos foram 

entrados na então capitânia do Pará, entre 1778 e 1815.55 Daniel Barroso estimou em 

21.382 cativos entrados no Pará entre 1788 e 1842.56 O gráfico abaixo mostra o número 

de cativos desembarcados na Amazônia lusa (e aqui possivelmente o Maranhão foi 

incluso), desde o último quartel do século XVII até meados do século XIX, a partir da 

base de dados slavevoyage:  

 

Gráfico 2 - Escravos desembarcados na Amazônia entre 1671 e 1850 

 

Fonte: TRÁFICO transatlântico de escravos. Slave Voyages, s./d. Disponível em: 

<https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>. Acesso em: 21 out. 2020. 

 
53 BEZERRA NETO, 2001, op. cit., p.23-32. 
54 Idem. 
55 SILVA, Marley Antônia Silva da. A extinção da companhia de comércio e o tráfico de escravos para 

o Estado do Grão-Pará e Rio Negro (1777-1815). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 

Federal do Pará, Belém, 2012, p. 48-79. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4586>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
56 BARROSO, 2017, op. cit., p. 97. 
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Embora a quantidade de escravos africanos desembarcados no Pará desde o último 

terço do século XVII até a primeira metade do século XVIII não fosse desprezível, se 

comparada com a demografia da capitania, ela foi inegavelmente inferior ao aporte de 

africanos chegados no Pará a partir das reformas pombalinas, na segunda metade dos 

setecentos. Todavia, na década de 1820, houve uma queda na importação de cativos 

africanos, sendo que a quantidade de escravos desembarcados na Amazônia foi inferior a 

todas as décadas a partir de 1761! Nas décadas seguintes, a situação se acentuou, e entre 

1831 e 1850 foram entrados menos cativos do que na década de 1750. Sem dúvida, o 

horizonte de expectativas quanto ao trato negreiro é um fator importante para explicar a 

queda no desembarque de cativos na Amazônia. Não é irrazoável supor que a queda na 

importação de cativos africanos tenha provavelmente se refletido em uma maior demanda 

por braços indígenas, ao menos no Pará. 

Todavia, a partir da década de 1820, a quantidade de escravos chegou a 30.000, 

como já dito, e permaneceu estável por décadas. Essa estabilidade se explica pela 

importância da reprodução endógena. Segundo Daniel Barroso, entre 1810 e 1850, “os 

crioulos perfaziam (...) 72,6% da escravaria do Baixo Tocantins e Zona Guajarina”. 

Barroso concluiu que a “capacidade de reprodução endógena” da escravaria paraense 

“esteve longe de ser residual ou restrita”.57 O que é interessante aqui é que a população 

escrava foi numericamente próxima ao número de índios registrados nas vilas, que chegou 

a 32 mil pessoas, como logo veremos.   

A população de pretos libertos registrou crescimento contínuo desde o final do 

século XVIII. Vicente Salles estimou um crescimento de 8,9% da população liberta em 

duas freguesias de Belém, entre o censo de 1793 e o levantamento de Baena, referente ao 

ano de 1822. De fato, no ano da independência, o contingente liberto chegou a 1.109. 

Para Salles, “o negro urbanizado chegou a constituir a maior parcela da população de 

Belém”.58 Em meados da década de 1850, a população de pardos e pretos livres 

ultrapassou 27.000, enquanto a população total do Pará orçava a 166.000 pessoas.59  

O setor agrícola monocultor concentrou metade da escravaria da província, e o 

número de cativos entrados no Pará registrou queda a partir da década de 1820. Assim, a 

despeito do relevante contingente de cativos e da população liberta na província, havia 

 
57 BARROSO, 2017, op. cit., p. 97. 
58 SALLES, Vicente. O negro no Pará, sob o regime da escravidão. Belém: UFPA, 1971, p. 71. 
59 Ibidem, p. 74. 
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uma demanda por mão de obra que necessitava ser atendida. Francisco Ricardo Zany fez 

menção a esta questão quando representou às Cortes de Lisboa sobre a necessidade de 

civilizar indígenas no Rio Negro: a despeito da riqueza da região, havia “poucos brancos 

e apenas uns cem escravos africanos (...)” na região.60 

Mas, se ele entendia que a questão da mão de obra poderia ser resolvida através 

da civilização de vinte e seis grupos indígenas “selvagens”, Joaquim José Siqueira 

apostava civilização dos índios através do contato com colonos europeus. Em 1828, ele 

apresentou uma proposta de criação de uma sociedade promotora da agricultura, 

comércio, colonização e indústria. Inicialmente, ela foi apresentada ao presidente Bagé e 

depois enviada à comissão encarregada de dar um parecer sobre a proposta. Um dos 

motivos pelos quais o projeto deveria ser posto em marcha, de acordo com o parecer da 

comissão, foi “porque a colonização de industriozos artífices europeus vira aperfeiçoar a 

nossa indústria, e a dos indígenas do nosso interior, e supprirá a falta de escravos que 

vamos experimentar”. Esperava-se que a importação de colonos europeus pudesse “tirar 

do centro dos nossos sertões milhões de braços indígenas”.61 Assim, a importação de 

imigrantes europeus mitigaria os efeitos da interdição do trato negreiro, ao mesmo tempo 

em que, através da civilização dos índios, tornaria maior a oferta de braços na província.   

Possivelmente, parte da civilização dos índios envolvia relacionamentos entre 

europeus e indígenas. Mark Harris sustenta que casamentos entre mulheres índias e 

brancos podiam ter como consequência o branqueamento dos rebentos, “nem tanto pela 

cor de sua pele, per se, mas por sua ascendência”.62 Havia, é claro, outras maneiras de ser 

considerado branco. O viajante britânico Henry Lister Maw, no início de 1827, ao chegar 

no povoado de São Paulo, não encontrou a principal autoridade desse lugar. Na ausência, 

“was the juez, a ‘branco’ (a person possessing European blood)” que assumiu as suas 

funções. Assim, ser europeu ou ter ascendência europeia era também uma maneira de ser 

considerado branco.63 Uma outra maneira de obter o branqueamento, ou de assegurá-lo, 

segundo Harris, foi obter uma “promoção à categoria de oficial” no exército. Segundo 

ele, “os brancos procuravam distinguir-se dos índios, negros livres e mestiços pelo 

controle das posições de autoridade”. No geral, os oficiais da Milícia de Ligeiros, sobre 

 
60 PORTUGAL, 1822, op. cit., p. 239. Sessão de 26 de agosto de 1822. Itálico nosso.  
61 SILVA, Ignácio Accioli Cerqueira e. Corografia paraense ou descripção física, histórica e política da 

província do Gram Pará. Salvador: Typografia do Diário, 1833, p. 156. Itálico nosso. 
62 HARRIS, 2017, op. cit., p. 118. 
63 MAW, Henry Lister. Journal of a Passage from the Pacific to the Atlantic, crossing the Andes in the 

northern provinces of Peru, and descending the river Marañon or Amazon. Londres: John Murray, 

Albemarle Street, 1829, p. 243. Itálico nosso. 



101 

 

 

 

a qual falaremos adiante, se auto identificavam como brancos, e não raro tinham 

propriedades e escravos.64      

O objetivo do branqueamento dos nativos através da sua “civilização” 

representava não uma alteração nas hierarquias de classe vigentes no Pará, mas uma 

redução da alteridade. O intuito era obter mais braços, e, para os homens da época, a 

indianidade era um empecilho para uma ampla aceitação da disciplina do trabalho.  

De fato, “civilização” foi a justificativa para submeter as populações indígenas 

que viviam no Pará a variadas relações compulsórias de trabalho, mesmo ao arrepio da 

constituição do Império. Ao passar por diversas partes da comarca do Rio Negro em 1827, 

Henry Lister Maw coletou informações sobre um sistema em que os brancos “still practice 

towards the Indians, although, according to their own account, it is contrary to a decree 

of Emperor, which declares all his Indian subject to be free”. A justificativa empregada 

para a escravização foi a da falta de mão de obra, que fez os brancos locais “do deem it 

necessary to make use of the Indians”. A base legal para isso seria “a law authorizing the 

brancos to catch the Indians and make slaves of them for ten years. At the end of that 

period they were to be considered civilized and […] they were to be no longer slaves”.65 

Embora Baena tenha estimado que a população livre do Pará montava a 120 mil 

pessoas, o número certamente foi bem maior. Baena fez sua estimativa contando somente 

os habitantes das vilas, embora muitos indígenas morassem nas matas, ou estivesse em 

constante movimento entre as vilas e as matas. Assim, uma parcela grande dos grupos 

nativos foi excluída da avaliação de Baena, cujo trabalho havia sido comissionado pelo 

governo provincial.66 A exclusão não se refere apenas à dificuldade de recenseamento, 

mas também a motivos ideológicos: os brasileiros eram “civilizados”, ao passo que, para 

os homens da época, os habitantes das matas representavam o oposto disso. 

Essa alteridade foi empregada como justificativa para que as condições de 

liberdade desses grupos indígenas não fossem as mesmas das populações aviladas e/ou 

dos grupos tidos como “civilizados”. A tutela, segundo esse discurso, seria a única 

maneira de fazer esses índios entrarem na nova nação. Não por acaso foram criados 

aldeamentos.  

 
64 HARRIS, 2017, op. cit., p. 148. 
65 MAW, 1829, op. cit., p. 266-269. 
66 André Fernandes de Souza estimou em meio milhão o número de indígenas que viviam nas matas em 

1821. Ver SOUZA, 1848, op. cit., p. 412. 
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Em fevereiro de 1829, o frei Joaquim de Santa Luzia reclamou que a “falta de 

Socorros das Autoridades da Barra do Rio Negro” lhe obrigara a tomar empréstimos “para 

comprar panos, missangas e ferramentas para brindar o Gentio”, e assim atraí-lo para a 

missão de Vila Nova Príncipe Real, localizada no rio Madeira. Segundo o religioso, 

faltava verba até mesmo para “sustentar o mesmo Gentio no serviço da Missão”. Frei 

Joaquim solicitou que as côngruas atrasadas fossem quitadas, além do envio de três praças 

para que pudesse ser obedecido pelos indígenas. O religioso expressou o alvitre de que a 

fundação da nova missão “não he só Serviço de Deus, como também do Nosso 

Soberano”.67 Frei José das Chagas também enxergava a função das missões da mesma 

maneira. Em setembro 1828, ao solicitar três padres para tocar as povoações erguidas 

recentemente, o religioso argumentou “teria muito aumento a Sta. Igreja se V. Exca 

quisesse fazer esta grande obra tão útil a Religião como ao Estado”.68 

É difícil saber quantas missões existiram no Pará no período abordado pela 

presente pesquisa, até pelo fato de que os estudos sobre elas se concentram no período 

pós-Cabanagem. Apoiando-se em Baena, Márcio Couto Henrique afirmou que, em 1833, 

havia somente sete missões religiosas na província: Curi, Santa Cruz, Canumã, Jatapu e 

Uxituba foram habitadas pelos munduruku, e estiveram sob a tutela de um missionário. 

Na missão Juriti coabitaram os munduruku e os maué.  Os últimos também foram 

reduzidos a uma missão homônima fundada em 1800. Henrique afirma que, na missão de 

Vila da Rainha, teriam habitado maués e mundurukus. Na verdade, a população reduzida 

foi mais diversificada, já que nela viveram alguns indígenas mura.69  

Presumivelmente, essas missões estavam em atividade entre 1826 e 1831. 

Contudo, certamente existiram outras. Já apontamos acima a missão de Vila Nova do 

Príncipe Real. Outra missão existente no período foi a de Athumá, dirigida pelo frei José 

das Chagas, e que foi habitada por índios da etnia mura.70 Em abril de 1827, o missionário 

Antônio Manoel Sanchez de Brito solicitou ao presidente de província socorro financeiro 

à “pobre Igreja que em qualidade de Missionario ediffiquei nesta pequena Povoação de 

gentios, da qual também fui eu o Fundador”. Por ter gasto a sua herança e a de seus irmãos 

 
67 OFÍCIO do frei Joaquim de Santa Luzia a Antônio Candido Ferreira a 3 de fevereiro de 1829. Códice 

854, d 23 e 24 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1838). (Arquivo Público do Estado 

do Pará, Belém). 3 fev. 1829. 
68 OFÍCIO do frei José das Chagas ao presidente José Félix Pereira de Burgos a 12 de setembro de 1828. 

Códice 854, d 6 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1838). 12 set. 1828. 
69 HENRIQUE, 2018, op. cit., p. 27-37.  
70 OFÍCIO de José das Chagas ao presidente da província. Códice 854, d 18, 20 - Correspondência de 

Diversos com o Governo (1827-1838). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). s/d 
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na edificação da igreja, Brito alegava não ter mais recursos para tornar a empresa 

missionária civilizatória viável.71 

Em fevereiro de 1830, ao relatar o resultado de suas visitas às missões do rio 

Madeira, o vigário geral Raymundo Antônio Fernandes afirmou ter tido o “desgosto de 

ver que huma grande parte do Gentio se havia retirado para as campinas”, esvaziando as 

missões. O vigário creditou o retorno dos nativos às matas à ação desestabilizadora do 

principal Roque. Como resultado, os indígenas não mais obedeciam à voz do missionário, 

preferindo voltar aos seus hábitos antigos. Por isso, a população das missões decaiu 

consideravelmente. Em Santa Cruz, onde outrora o número de mundurukus era “quazi 

infinito” restaram “quatrocentas e tantas almas”. Em Curi e Uxituba, a população 

alcançou pouco mais de três centenas de habitantes. Em Itaituba, o total de moradores foi 

inferior a duzentos.72  

Segundo Márcio Couto Henrique, o descimento e a permanência dos nativos nas 

missões dependeram, em larga medida, das possibilidades de efetivação de significados 

que atendessem às suas necessidades, além do controle do ritmo de trabalho e a 

continuidade de “práticas tradicionais como as festas regadas a ‘bebidas espirituosas’”.73 

Quando as demandas não foram satisfeitas ou a situação se tornou muito opressiva, os 

indígenas tomaram medidas na esperança de melhorar a situação no aldeamento ou 

mesmo o abandonaram, fugindo para as matas. Essa dinâmica nos aldeamentos expressou 

um embate dentre demandas por condições de liberdade de conteúdos distintos. 

A resistência indígena certamente causou descontentamento entre aqueles que 

esperavam poder requisitar esses índios enquanto trabalhadores. Ao alcançar a vila de 

Serpa, na comarca do Rio Negro, no início de 1828, Henry Lister Maw ouviu reclamações 

de um negociante local: “we have now ‘na braços’ [sic], no hands”. O mesmo alvitre 

esposou um cabo, que se juntou ao negociante em uma “violent condemnation of the 

Indians (...) They declared that the Indians were only menaged by harsh measures”, e que 

os índios mura reunidos pelo padre José das Chagas voltariam para as matas tão logo o 

religioso os deixasse. Discordando do negociante e do cabo, o viajante inglês observou 

 
71 OFÍCIO do missionário Antônio Manoel Sanchez de Brito ao presidente a 20 de abril de 1827. Códice 

854, d 9-10 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1838). (Arquivo Público do Estado do 

Pará, Belém). 20 abr. 1827. 
72 OFÍCIO do vigário geral do Baixo Amazonas Raimundo Antônio Fernandes ao presidente Barão de Bagé 

a 10 de fevereiro de 1830. Códice 854, d 43. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 10 fev. 1830. 
73 HENRIQUE, 2018, op. cit., p. 30. 
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que a ação indígena seria resposta a um tratamento injusto ou pior do que aquele oferecido 

por Chagas.74 

A base legal para a constituição dos aldeamentos é nebulosa, uma vez que, como 

veremos, a legislação indigenista então em vigência não estabeleceu detalhes sobre o 

funcionamento das missões. O que é certo é que particulares estavam proibidos de realizar 

descimentos forçados. Mesmo com a interdição sendo desrespeitada, os descimentos 

forçados e os braços dos índios aldeados não foram suficientes para atender a demanda 

por mão de obra.  

Portanto, havia um cenário de grande demanda sobre os índios registrados como 

habitantes das vilas, também conhecidos como tapuios, sobre os quais falaremos a seguir. 

 

3.2.1 Os tapuios 

 

Em obra clássica publicada em 1988, Carlos de Araújo Moreira Neto afirmou que 

“a missão é o centro por excelência de destribalização e de homogeneização deculturativa 

daqueles ‘restos de nações menos bravias’, concentrados nos aldeamentos catequéticos. 

O produto final é o índio privado de sua identidade étnica, o tapuio (...)”.75 Nas missões, 

os missionários “adotaram o expediente de reunir grupos culturalmente diversos e, não 

raro, inimigos tradicionais, nos mesmos aldeamentos, com o propósito de destruir a 

autonomia e a funcionalidade das várias tradições culturais específicas”.76 Nos 

aldeamentos, os grupos indígenas passaram por um processo de deculturação radical, na 

qual perderam as suas línguas específicas, passando então a utilizar a língua geral 

amazônica. Igualmente, esses grupos substituíram ou foram obrigados a substituir “a 

maioria de suas instituições, normas e valores por outros que não se referiram a nenhuma 

cultura indígena em particular, mas decorriam de uma cultura genérica e empobrecida, 

fruto da situação colonial e de sua variante missionaria”.77  

O resultado teria sido “um índio ainda geneticamente íntegro, mas já 

profundamente conformado e deformado pelos padrões culturais que lhe foram impostos, 

submisso aos desígnios do mundo colonial”.78 Assim, na perspectiva de Moreira Neto, o 

 
74 MAW, 1829, op. cit., p. 319-320. 
75 MOREIRA NETO, Carlos de Araújo. Índios da Amazônia, de maioria a minoria (1750-1850). 

Petrópolis: Vozes, 1988, p. 23 
76 Ibidem, p. 47. 
77 Ibidem, p. 43. 
78 Ibidem, p. 47 
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surgimento dos tapuios, enquanto índios genéricos, foi fruto da empresa colonizadora que 

destruiu os modos de vida dos grupos aldeados, possibilitando o desenvolvimento de uma 

identidade genérica, destribalizada.  

A partir da interpretação de Moreira Neto, conclui-se que os indígenas avilados 

compartilharam um modo de vida comum, sem que tenha se desenvolvido novos 

marcadores identitários que diferenciassem claramente um grupo de índios de outro. Se 

aceitarmos essa interpretação, podemos descrever os tapuios sem nos preocuparmos com 

pertencimentos específicos e sem nos atermos a possíveis relações que eles poderiam ter 

com grupos indígenas nas matas.   

Os limites da obra da interpretação de Moreira Neto fazem referência a grandes 

questões das ciências sociais: como avaliar o par perda e mudanças culturais sob um 

contexto colonial? A ênfase desequilibrada nas perdas pode levar o analista a comprar a 

narrativa de êxito da empresa colonial. Afinal, como vimos anteriormente, o objetivo das 

políticas indigenistas foi produzir de indígenas “civilizados” a novos brancos. Contudo, 

ressaltar somente as mudanças no modo de vida, as reapropriações e ressignificações, 

sem observar em quais condições elas foram realizadas, pode produzir interpretações 

distorcidas. Em outras palavras, a agência indígena deve ser compreendida à luz da 

violência do colonialismo europeu e, depois, do Estado brasileiro. 

A outra linha interpretativa é a de que os índios avilados podem ser entendidos 

como camponeses.79 Possivelmente, dentre os propugnadores desta interpretação, o 

trabalho mais desenvolvido é o de Mark Harris. O autor afirmou que a abolição do 

Diretório e a legislação que se seguiu “criou condições para que um campesinato 

semiautônomo viesse a se estabelecer em posição econômica e social mais forte, na 

sociedade paraense, no começo do século XIX”.80 Harris definiu camponês, na Amazônia 

lusófona, como o conjunto de pessoas que “estavam produzindo para o mercado, 

organizando a sua própria subsistência, sujeitos ao Estado ou aos detentores do poder 

local”.81 Etnicamente heterogêneo, esse campesinato era “composto de índios que haviam 

se afastado do trabalho compulsório nas vilas, brancos pobres, negros livres e mestiços”. 

Porém, ele seria predominantemente indígena.  

 
79 Ver, por exemplo, COSTA, F. A., 2012, op. cit., passim; LIMA, Ana Renata do Rosário de. Cabanagem: 

uma revolta camponesa no Acará. Belém: Prefeitura Municipal de Belém, 2004. 
80 HARRIS, 2017, op. cit., p. 152. 
81 Ibidem, p. 39. 
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Nesse sentido, o momento crucial teriam sido as reformas pretendidas por 

Francisco de Souza Coutinho. Ao abolir o Diretório e emancipar os indígenas sob tutela, 

as medidas tomadas pelo governador implicaram no “não reconhecimento coletivo” dos 

grupos nativos avilados. Conforme Harris, “individualmente, talvez eles tenham 

continuado a ser rotulados ‘índios’, como termo abusivo, mas o termo não tinha mais 

estatuto oficial. Apenas os índios definidos como selvagens, nativos e não cristãos, 

permaneciam” reconhecidos como “entidade legal”.82  

Esse campesinato semiautônomo foi conformado pelo processo de 

desterritorialização dos índios através da grilagem dos fazendeiros produtores de cacau, 

o que gerou o aumento de “roças camponesas em pequena escala” nas regiões periféricas 

das vilas, afastadas das cidades ou das fazendas. Esse movimento foi também 

acompanhado pela deserção dos índios das vilas, para fugirem do trabalho compulsório: 

eles se estabeleceram às margens dos rios, e juntamente com negros livres, escravos 

fugidos e brancos formaram um campesinato cuja produção era voltada para 

subsistência.83 Evidentemente, o trabalho compulsório representou sempre uma ameaça à 

precária vida destes camponeses, cuja produção se apoiou nas famílias estendidas. 

É inegável que as reformas promovidas por Francisco de Souza Coutinho tiveram 

impactos consideráveis no Pará, e um deles foi uma mudança no reconhecimento dos 

índios: o reconhecimento da indianidade ocorreu não mais a partir de um conjunto de 

obrigações por parte destes, e concessões por parte do Estado. Na verdade, o 

reconhecimento ocorreu a partir da seleção de quem deveria ser recrutado ao trabalho 

obrigado, e a partir das restrições sociais que eles enfrentaram para alcançar altas patentes 

no exército ou nas milícias de segunda linha, por exemplo.84 

Um aspecto importante das restrições sociais se reflete na documentação: nem 

sempre os indígenas são identificados enquanto tais. Há o caso de Álvaro, que quando 

exercia a função de cabo na Barra do Rio Negro não foi referido como indígena. Apenas 

quando uma autoridade civil afirmou que Álvaro não era cabo, mas calafate da Ribeira, é 

que ele passou a ser identificado como indígena.85 Se adotarmos o argumento de Mark 

Harris de que o acesso a cargos e propriedades poderia resultar em um “branqueamento” 

dos indígenas, podemos concluir que o caso de Álvaro é generalizável.  

 
82 Ibidem, p. 143. 
83 Idem. 
84 SAMPAIO, 2001, op. cit., passim. 
85 Ver a análise que fizemos deste caso no capítulo 6. 
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Com isso, surge um conjunto de questões, cujas respostas podem esclarecer quem 

foram os tapuios: o etnônimo designou não apenas a indianidade dos indígenas avilados, 

mas também a classe social a que pertenceram? Que tipo de relação foi encetada entre 

estes indígenas considerados brancos e aqueles reconhecidos como tapuios? Houve outros 

fatores que informaram a (não) identificação étnica dos sujeitos históricos na 

documentação?   

Outro ponto importante é a questão da territorialidade. Como veremos no último 

capítulo, a deserção do trabalho foi um fenômeno relevante. Aos olhos dos agentes 

estatais, ela ocorreu através do abandono dos locais de trabalho, fuga das vilas para evitar 

recrutamento ou mesmo não retorno a elas após o cumprimento do turno de trabalho. 

Naturalmente, esse fenômeno esteve ligado às tentativas de mitigar a precariedade ligada 

ao trabalho compulsório. Mas não haveria aqui também territorialidades indígenas, que 

não foram reconhecidas pelas autoridades? 

É muito provável que o etnônimo tapuio seja uma atribuição por terceiros. Talvez 

alguns grupos indígenas tenham se identificado com ele, mas uma análise descuidada do 

etnônimo pode esconder as identidades e identificações outras encobertas ou abrangidas.  

Não temos respostas para as questões acima. Na verdade, é difícil encontrá-las na 

historiografia. Por isso mesmo, a descrição abaixo não pretende responder a tais questões. 

Na verdade, ela é, em alguma medida, prisioneira das limitações que temos atualmente 

na nossa historiografia sobre o tema.  

O nosso ponto de partida é o que será dito a seguir, e ele tem validade restrita pelo 

fato de ter havido pertencimentos específicos. David Cleary, comentando a demanda por 

pesquisas sobre grupos indígenas avilados com claros marcadores identitários, afirmou 

que “while this would be extremely interesting (...) it is naive to think there is a ‘true’ 

reconstruction that such research could compile and is also mistaken in its implicit 

assumptions that there was no such (...) ‘generic – read, destribalised – Indian” na década 

de 1830.86 Mas não compartilhamos a interpretação de que o modo de vida comum que 

surgiu, sobretudo nas missões, foi resultado somente de perdas. Na verdade, como já foi 

notado por um historiador, o caldo comum a muitos tapuios deve ter surgido de maneira 

que guarda similaridades com o desenvolvimento da identidade de índios aldeados no Rio 

de Janeiro, entre os séculos XVI e XIX. Lá, a perda de lealdades específicas conviveu 

 
86 CLEARY, David. “Lost altogether to the civilised world”: race and Cabanagem in the Northern Brazil, 

1750-1850. Comparative Studies in Society and History, Cambridge, v. 40, n. 1, jan. 1998, p. 116. 

Disponível em: <https://bityli.com/96KOU>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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com o desenvolvimento de um novo senso de pertencimento, mais amplo que os 

anteriores, mas ainda assim indígena. Ele foi reivindicado pelos índios e reconhecido 

pelas autoridades imperiais. 87 

Um bom exemplo disso vem de vila Franca, localizada no Baixo Amazonas. 

Segundo Baena, ela foi fundada em 1758 e “foi no seo começo Aldea do Cumaru e Missão 

dos Jesuítas”. Se na descrição do aldeamento o cronista discriminou o pertencimento 

específico de seus habitantes, ele adotou outro procedimento ao discorrer sobre a 

população da vila: tendo aproximadamente 2.700 almas, que é a “dos Brancos, dos 

Indianos, e dos Mestiços de ambos os sexos: o número de escravos chega 152”.88 Para 

avaliarmos a relevância da população indígena na vila, é necessário observamos que o 

cronista adota o termo “mulato” para descrever rebentos de relações entre brancos e 

forros/libertos/ingênuos, e “cafuzo” para se referir a pessoas cujos pais foram indígenas 

e negros. Assim, “mestiço” provavelmente se refere a pessoas fruto da relação entre 

brancos e índios.89 E chama a atenção que Baena não tenha referenciado o pertencimento 

específico dos habitantes indígenas na vila. 

Tal descrição é necessária para embasar a breve análise que faremos de um abaixo-

assinado enviado ao presidente de província pelos habitantes não brancos de Franca, em 

janeiro de 1827. Eles reclamaram dos abusos cometidos por João Francisco Regas 

Baptista, alferes da companhia de Ligeiros da vila, que estava obrigando ao trabalho, 

“prendendo e Castigando rigorozamente alguns indivíduos de Nós sem para isso ter 

Ordem alguma (...)”. O militar teria disposto de “parte de Nós obrigadamente para oseu 

[sic] serviço”, desfalcando o contingente de braços que deveria ser mandado aos 

demandantes estatais. Para encobrir essa apropriação de mão de obra, Baptista teria 

abusado de habitantes na vila que não estão referenciado no “nós”: ele teria mandado 

“prender alguns dos Moradores brancos desta mesma Vila”.90 Considerando que o 

contingente indígena e mestiço foi altamente relevante em Franca, pode-se supor que a 

maioria daqueles que subscreveram o abaixo-assinado era “indiano” ou dele descendente. 

 
87 MACHADO, André Roberto de Arruda. O eclipse do Principal: apontamentos sobre as mudanças de 

hierarquias entre os indígenas do Grão-Pará e os impactos no controle da sua mão de obra (décadas 1820 e 

1830). Topoi, Rio de Janeiro, v. 18, n. 34, jan./abr. 2017, p. 166-195. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/pdf/topoi/v18n34/2237-101X-topoi-18-34-00166.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2020;  

ALMEIDA, 2009, op. cit. Especialmente p.299-326. 
88 BAENA, 1839, op. cit., p. 301-302. 
89 Ibidem, p. 338-339. Não é improvável que Baena tenha minimizado o contingente negro ou “mulato” na 

vila. 
90 ABAIXO-ASSINADO dos índios de vila Franca enviado ao presidente da província a 4 de janeiro de 

1827. Códice 851, d 2 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1830). (Arquivo Público do 

Estado do Pará – Belém). 4 jan. 1827. 
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Claro, também há possibilidade que entre os subscreventes estivessem forros e libertos 

ou ingênuos.  

E aqui, um ponto chama a atenção: os autores do documento não referenciaram 

um pertencimento indígena específico ao qual estavam circunscritos. Em marcante 

contraste, em maio de 1829, os muras da missão do Lugar da Vila da Rainha conseguiram 

uma audiência com o presidente da província, sem que o missionário que dirigia a missão 

soubesse previamente. Eles se apresentaram como muras e foram identificados como 

tais.91 

Assim, é possível aventar a possibilidade que os indígenas de Franca se auto-

identificassem com o senso de pertencimento mais amplo que seus ancestrais 

desenvolveram nos aldeamentos e depois na vila. E aqui está uma discordância capital 

em relação a Moreira Neto: a nossa hipótese é a de que a perda de marcadores específicos 

conviveu com a reelaboração da identidade. A questão é que as identidades indígenas 

estão sempre em transformação, elas são “identidades mestiças”, para falarmos com 

Bocarra. Mas é altamente improvável que se desenvolvesse um senso de pertencimento 

mais amplo sem o colonialismo português e a continuidade da situação colonial no 

Império do Brasil. Como diz John Monteiro, os marcadores étnicos genéricos “refletiam 

as estratégias coloniais de controle e assimilação que buscavam diluir a identidade étnica, 

ao mesmo tempo que se tornaram referencias importantes para a população indígena”.92  

Vale a pena observar que essa identidade era reconhecida por não índios. Hércules 

Florence chegou a Santarém em meados de 1828. Através de suas andanças pela vila, ele 

concluiu que nela havia cinco classes distintas na população. Uma delas foram “os índios 

[que] são geralmente apelidados tapuios (...) Livres por lei, o são de fato graças mais às 

matas do que pelo respeito que merecem seus direitos (...) São eles que fazem quase 

exclusivamente a navegação dos inúmeros rios da província do Pará”.93 É interessante 

salientar aqui que os tapuios foram descritos como indígenas cujo emprego no trabalho 

obrigado foi tão comum que somente as matas garantiram sua liberdade.    

Por outro lado, pertencimentos específicos devem ter existido. Diversos grupos 

indígenas tiveram os seus Principais, tendo desenvolvido lealdades específicas e, 

 
91 OFÍCIO do frei Ignácio Guilherme da Costa ao presidente Barão de Bagé a 30 de maio de 1829. Códice 

854, d 32 - Correspondência de Diversos com o Governo. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 30 

mai. 1829. 
92 MONTEIRO, 2000, op. cit., p. 59.  
93 FLORENCE, Hércules. Viagem fluvial do Tiete ao Amazonas de 1825 a 1829. Tradução: Visconde de 

Taunay. Brasília: Edições do Senado Federal, 2007, p. 264. 
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possivelmente em alguns casos, marcadores identitários. Antes do colonialismo 

português, o Principal era uma liderança indígena, mas com a dominação lusa, 

especialmente sob o Diretório, houve uma remodelação: essas lideranças passaram a ter 

privilégios econômicos e poder acessar cargos nos Senados das Câmaras, e, em troca, 

ajudaram a descer indígenas às missões. Tais privilégios se tornaram hereditários, 

ocasionando consideráveis mudanças nos grupos indígenas que adotavam outras regras 

para a obtenção da liderança. Ao longo do século XIX, a figura do Principal, ao menos 

aos olhos do Estado, parece ter perdido importância.94   

Em meados de 1828, o juiz da vila de Thomar, Manoel Roiz de Sá foi encarregado 

de realizar medições das plantações de mandioca e recensear a população de algumas 

povoações no Rio Negro. Ele encontrou o Principal Miguel, da povoação de Santa 

Bárbara, que é referido na documentação como tapuio. Sá teria dito ao indígena para “hir 

feito meu Piloto de Canoa athe Marabitanas”, mas Miguel lhe respondeu que “não hera 

Piloto de Canoa, mas sim Principal da Povoação de Sta Barbara”.95 A resposta de Miguel 

insinua que ele não trabalharia como piloto por ser uma liderança no seu povoado, o que 

talvez indique possíveis privilégios ou diferenciações sociais entre o Principal e o grupo 

a ele vinculado.96 

Miguel, “não sabendo expressar-se em língua Portuguesa, disseme [Luís de Dias 

Franco] que passasse [ilegível] língua geral”. Ou seja, ele relatou o ocorrido em 

nheengatu, como a língua geral amazônica era conhecida. Como se sabe, esta foi a língua 

predominante na Amazônia brasileira até o último quartel do século XIX. José Ribamar 

Bessa Freire demonstrou que a população da região desenvolveu diferentes competências 

em relação ao português e à língua geral, também conhecida como nheengatu: os 

indígenas compreendiam a primeira, mas se expressavam na segunda, enquanto os 

demandantes brancos, ao contrário, compreendiam a língua geral amazônica, mas se 

expressavam em português. Este foi o cenário em Belém. Na comarca do Rio Negro, onde 

a presença indígena foi ainda mais forte, o domínio do nheengatu foi ainda mais intenso.97  

 
94 MACHADO, 2017, op. cit., passim; HARRIS, 2017, op. cit., p. 153-157. 
95 OFÍCIO do sargento graduado Luis de Dias Franco ao comandante militar da comarca do Rio Negro 

Joaquim Felippe dos Reis a 29 de maio de 1828. Caixa 33, d 52 - Ofícios dos Comandantes Militares (1830-

1833). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 29 mai. 1828. 
96 Idem. 
97 FREIRE, José Ribamar Bessa. Da Língua Geral ao Português: uma história social dos usos das línguas 

na Amazônia. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2003. 
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No mapa de população da freguesia de Santa Anna do rio Capim, elaborado em 

agosto de 1829, foram contabilizadas 1555 almas, das quais 663 eram escravos. No 

contingente de livre, em torno de 15% da população foi classificada como indígena. A 

quase totalidade dos índios era lavrador; a maioria das índias, por sua vez, não teve 

ocupação apontada – e nos poucos casos em que isso ocorreu, elas foram descritas como 

lavradoras.98 A questão é o quão generalizável é essa realidade, na qual a maioria 

esmagadora dos tapuios se ocupou da produção de gêneros a escala de subsistência ou de 

comerciar os excedentes a trato miúdo. Francisco de Assis Costa sustenta que a ocupação 

dos tapuios da pequena lavoura ou da lavoura de subsistência foi de tal maneira 

generalizada que permite falar em unidade produtiva. Mark Harris também esposou o 

mesmo alvitre na sua pesquisa, ao afirmar que o campesinato predominantemente 

indígena se ocupou basicamente da sua própria subsistência.99  

Em março de 1831, o juiz de paz da vila de Óbidos informou não passar de um 

boato a existência no “Rio Trombetas [de] um Quilombo de gente vermelha e negra”. A 

denúncia da existência do mocambo “se conheceo ser tudo patranha de hum pagé”.100 

Aqui está a única menção à figura do pajé nos documentos do arquivo do Pará arrolados 

para a presente pesquisa. Ignácio Acciolli afirma que indígenas avilados recorriam aos 

matos quando ficavam doentes, mas se a enfermidade persistisse, eles a entendiam como 

proveniente de “feitiço, e para o curarem chamam os seos pajés”. A recorrência a esse 

agente religioso, responsável por mediar o mundo dos humanos e o do sobrenatural, 

parece ter sido ampla. De fato, a preocupação em sustar os feitiços esteve “radicada (...) 

mesmo entre classes heterogeneas”. Os pajés tinham, dentre outras funções, “curar todas 

as enfermidades derivadas do que chamam feitiço, e acham muitas pessoas que acreditam 

a despeito das provas funestas de tal resultado”.  

Ignácio Acciolli relata ter assistido rituais de cura, no qual o pajé  

 

que ordinariamente he índio ou casta de índio, nú da cintura para cima em uma 

casa escura, e de noite, depois de bem cuzido de aguardente, entoar diversas 

cançoens um pouco fúnebres em estilo monótono, tendo na mão direita um 

maracá, pequena cabaça com pedras dentro para chocalhar, e na esquerda um 

penacho de plumagem encarnada da cauda das araras; quando entoam he em 

língua Tupinambá ou geral, dançando interpolladamente, e repetem a miúdo a 

 
98 MAPA DE POPULAÇÃO da freguesia de Santa Anna. Códice 854, d 40 - Correspondência de Diversos 

com o Governo. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 31 ago 1829.  
99 HARRIS, 2017, op. cit., passim. 
100 OFÍCIO do João Baptista [ilegível] juiz de paz de Óbidos ao presidente da província Barão de Itapecurú 

Mirim. Caixa 33, d 7 - Ofícios dos Comandantes Militares (1830-1833). (Arquivo Público do Estado do 

Pará, Belém). 26 mar 1831. Itálico nosso. 
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doze de aguardente, continuando na dança, fumando também um grande 

cigarro de casca de tauarí, com o qual defumam o enfermo, guardando nestas 

occazioens todos os circunstantes o maior silencio; fazem ao doente várias 

perguntas, comprimem a parte corpórea dolorida em que dizem existir o feitiço 

(...) [os pajés] ficaram como que extasiados, dizendo que um espirito lhes 

declara o feitiço, e principiam a chupar a parte affectada, e a lançar da bêca 

bixos, paos (...) tingindo-as tiradas do corpo.101 

 

Assim, nesse ritual, que segundo o nosso cronista foi amplamente aceito na 

sociedade paraense da década de 1820, o pajé incorporaria espíritos, ficando em transe, 

para poder não somente realizar a cura, mas, em certos casos, apontar inclusive o autor 

da feitiçaria. Vale observar que o apontamento do autor da feitiçaria deu “causa à 

desordens”, e portanto, deve ter sido algo cercado de tensões.102 As maneiras pelas quais 

se praticou o xamanismo e os agentes nele envolvidos, no início dos oitocentos, ainda 

aguardam o seu historiador.  

Ao que parece, os tapuios promoveram festas regadas a aguardente da mandioca, 

cuja destilação teria ficado a cargo das índias mais velhas. Tais festividades teriam sido, 

segundo o nosso cronista, a catimpoeira e paiuuurú. 103 Mas, ao mesmo tempo em que 

promoveram festas indígenas, os tapuios também frequentaram missas católicas. Os 

mapas de população são documentos estatísticos que arrolam somente os frequentadores 

da Igreja, excluindo crianças menores de sete anos. Em 1829, na vila de Santana, 

aproximadamente 15% da população era indígena e desse contingente 77% contraíram 

matrimônio na Igreja.104 

Nas vilas, os indígenas moravam em “cabanas cobertas de palha com uma porta 

só (...) o interior ornado de suas redes em que dormem, algumas igaçabas, espécie de 

potes que fabricam as mulheres, panellas, frexas ou alguma espingarda”.105 O fato de 

habitarem as vilas possibilitou criar familiaridade com as regras da sociedade envolvente. 

Eles experimentaram o liberalismo e aprenderam a lidar com as estruturas dele derivadas, 

pleiteando demandas que lhes interessavam, como veremos no último capítulo.  

Embora livres, os tapuios tiveram os seus direitos constantemente violados. Já 

vimos o relato de Hércules Florence de que somente nas matas, isto é, onde o Estado 

brasileiro ainda não tinha efetivado o seu poder plenamente, é que eles poderiam ser 

livres. Em novembro de 1830, o juiz de paz de Vila Franca enviou uma representação ao 

 
101 SILVA, 1833, op. cit., p. 114-115. 
102 Idem. 
103 Ibidem, p. 114. 
104 MAPA DE POPULAÇÃO da freguesia de Santa Anna. Códice 854, d 40 - Correspondência de Diversos 

com o Governo. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 31 ago 1829.  
105 SILVA, 1833, op. cit., p. 113-114. 
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Conselho Geral de Província fazendo uma denúncia: a “classe indiana” estava sofrendo 

“anual e diariamente a tirania e despotismo e mais dura opressão dos Administradores do 

Imperial Pesqueiro e Cacoal”.106 Similar ao relato de Florence, a narrativa do magistrado 

associou o reconhecimento dos tapuios ao trabalho compulsório. E não era por menos: 

eles foram os principais alvos de recrutamento das principais instituições 

arregimentadoras de braços na província.  

Todavia, o recrutamento e emprego compulsório dos tapuios em diversos serviços 

não foi feito sem conflitos entre as elites. O resto do capítulo tratará destes embates. 

 

3.3 Grupos políticos rivais e o conflito na formação do estado brasileiro 

Em janeiro de 1821, um levante militar depôs o governo provisório da capitania, 

marcando assim a adesão do Pará às Cortes de Lisboa. A novidade trazida por esse evento 

certamente não se refere à introdução de ideias liberais na região, já que a circulação delas 

é um tanto mais antiga. Raquel Dani Sobral dos Santos defendeu que a propagação do 

ideário liberal na região foi possibilitada pela ocupação de Caiena pelas tropas 

portuguesas, que eram compostas largamente por indígenas avilados. Santos também 

localizou na então capitania do Pará um exemplar do Correio Braziliense do ano de 1811 

contendo as discussões realizadas nas Cortes de Cádiz.107  

A principal novidade foi em termos da estrutura a partir da qual as disputas 

passaram a ocorrer. Se no Antigo Regime o rei detinha o monopólio da política, 

permitindo aos súditos apenas juízos morais de caráter privado, com o liberalismo passou 

a ser permitida a formação de partidos e o exercício público do dissenso.  

Esse aspecto foi sem dúvida fundamental para enfrentar duas questões centrais no 

período do presente estudo: primeiro, quão extensa deveria ser a aplicação do liberalismo 

na província. A segunda questão foi se aos índios avilados caberiam os direitos previstos 

pelas constituições liberais.108 

A primeira questão tem menos a ver com o caldo de ideias, embora ele tenha 

desempenhado um papel relevante, e mais com a disputa entre as elites paraenses por 

postos no Estado e, a partir deles, por recursos. Tal embate se torna mais compreensível 

à luz do processo de formação da elite proprietária no Pará. Segundo José Alves Souza 

 
106 REPRESENTAÇÃO do juiz de paz de Vila Franca ao Conselho Geral da Provincia. Anexo ao 

documento 71. Caixa 35 - Ofícios, Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do 

Estado do Pará, Belém).  
107 SANTOS, 2014., op. cit., passim. 
108 MACHADO, 2010, op. cit., p.94-155.  
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Junior, o momento fundamental para os setores dominantes do Pará foi a expulsão dos 

jesuítas, com o consequente sequestro de bens da ordem, em meados do século XVIII. As 

propriedades inacianas foram abocanhadas por membros da burocracia civil e pelos 

militares.109 

Além da aquisição de terras e escravos, e a consequente produção de gêneros 

mercadejáveis na capitania e no exterior, dois fatores possibilitaram o alavancamento de 

fortunas no Pará: os negócios com o Estado e a atuação como comerciantes. No primeiro 

caso, pode-se mencionar a arrematação de contratos, o fornecimento de empréstimos e a 

venda de víveres ao exército, sobretudo quando da ocupação de Caiena, entre 1809 e 

1817.110 Quanto à atuação como comerciantes, já descrevemos anteriormente o papel 

desempenhado por aqueles com base estabelecida em Belém. Portanto, a elite paraense 

foi composta por comerciantes, proprietários de fazendas que produziam de maneira 

similar às plantations, pecuaristas, prestamistas etc.  

Com a introdução e desenvolvimento de estruturas liberais na província, os 

capitalistas se organizaram basicamente em dois partidos, que passaram então a disputar 

o controle do Pará ao longo da década de 1820. Entre 1821 e 1823, os embates se 

realizaram no interior do Império luso-brasileiro. Mas, com a adesão ao Império do Brasil, 

largamente motivada pelos anseios dos dois grupos em manter os termos da disputa 

somente entre si, alijando da política os estratos subordinados, o enquadramento passou 

a ser o de um Estado nacional em construção. É certo que, até 1825, a província foi 

marcada por profundas incertezas quanto ao destino: se retornaria ao domínio português, 

se ingressaria na Confederação do Equador ou se permaneceria no Império do Brasil.111  

Um dos partidos era composto por homens como bispo D. Romualdo Seixas, o 

coronel Geraldo José de Abreu e José de Araújo Rozo dentre outros. Este grupo tinha 

origens mais antigas, remontando justamente ao período pombalino, quando não somente 

adquiriram as propriedades dos jesuítas, mas também alcançaram postos importantes na 

administração do Império português.112 Os membros deste grupo defenderam uma versão 

mais restrita do liberalismo, como maneira de se manter nos altos cargos da burocracia 

imperial.   

 
109 SOUZA JUNIOR, 2012, op. cit., p. 297-328. 
110 Idem. 
111 MACHADO, 2010, op. cit., p.156 e ss.  
112 Ibidem, p. 314. 
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Contudo, uma fração da elite econômica ficou alijada da estrutura de poder. 

Tratava-se de proprietários de terra e escravos, como o cônego Batista Campos, o futuro 

cabano Félix Clemente Malcher, e o major Domingos Simões da Cunha. Para ela, uma 

versão mais ampliada do liberalismo seria mais adequada aos seus interesses. E, de fato, 

ela chegou a dominar, em pelo menos duas ocasiões, as juntas provisórias que governaram 

a província entre 1821 e 1824.113 

Os adversários do grupo de Batista Campos afirmaram pejorativamente que ele 

era composto “de negros, de mulatos e pobres iludidos de todas as cores”. Um membro 

importante da “milícia” teria sido o “negro Manuel barbeiro, enthusiasta da igualdade que 

seus sócios lhe fiseram comprehender, mas incapaz d’ empreza nenhuma atrevida”.114  

Não foi a primeira vez que o grupo de Batista Campos enfrentou acusações como essa. 

Em 1821, Felipe Patroni, membro importante do grupo, foi acusado de ser amigos dos 

escravos, apesar de ter possuído alguns cativos.115 

O ponto é que essa caracterização tinha o seu lugar em uma sociedade 

profundamente hierarquizada. Em fevereiro de 1828, o governador de armas, João Paulo 

dos Santos Barreto, remeteu ao presidente José Félix Pereira de Burgos um ofício de um 

major expressando “ressentimento justo”. Tratava-se do major Caetano Alberto Teixeira 

Cavalcanti, comandante interino da guarda da polícia, membro dos estratos dominantes 

da sociedade paraense, que relatou ter sido advertido por um escravo do presidente 

Burgos. A admoestação estava relacionada com o não cumprimento das ordens da 

autoridade máxima da província.116 O escravo teria dito que, ao invés de cumprir o seu 

dever, o major “estava a Passeio no Largo da Polvora”. O major deixou a entender que a 

situação “me avilta e de hum negocio, que me he ainda mais sensível quando me recordo 

que o (...) Senhor Presidente desta Província goza de huma Patente de Official do 

Exercito, para o qual lhe foi necessário trilhar, como eu, o mesmo caminho de honra”. 

Justamente por não ter sido tratado como um igual, mas, sim, humilhado, o major pediu 

dispensa da polícia.117  

 
113 Ibidem, p. 94-172. 
114 O PARÁ em 1832. Londres: S. W. Sustenance, 1832, p. 10. 
115 PARENTE, Filippe Alberto Patroni Martins Maciel. A viagem de Patroni. Pelas províncias brasileiras 

de Ceará, Rio de S. Francisco, Bahia, Minas Geraes, e Rio de Janeiro: nos annos de 1829, e 1830. Parte I. 

Rio de Janeiro: Typographia Imparcial de Brito, 1836, p. 6 e ss. 
116 OFÍCIO do comandante das armas Geraldo José de Abreu ao presidente da província, Barão de Itapecurú 

Mirim. Códice 913, d 118 - Correspondência dos Comandantes das Armas com o Governo (1831). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 14 jul 1831. Itálico nosso.  
117 OFÍCIO do governador das armas João Paulo dos Santos Barreto ao presidente da província José Félix 

Pereira de Burgos. Códice 858, d 26, 27 e 28 - Correspondência de Diversos com o Governo (1828). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 5 fev de 1828. 
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O exemplo acima nos fornece uma ideia sobre o radicalismo associado à acusação 

de ser amigos de escravos ou de ter negros com ideias de igualdade. Se é verdade que 

essa caracterização da facção de Batista Campos não é inteiramente correta, afinal, 

diversos membros dela possuíam escravos, a insinuação de radicalismo tinha lastro de 

verdade. O próprio Batista Campos parece ter sido simpatizante da Confederação do 

Equador e, o seu grupo passou a se definir no final da década de 1820 como “liberal 

exaltado”.118  

O primeiro presidente da província, o já citado José de Araújo Rozo, tomou posse 

em abril de 1824. Proveniente de uma rica família de negociantes, Rozo seguiu carreira 

militar, tendo alcançado o posto de coronel. Rozo governou a província do Pará até o 

início de 1825. O certo é que, durante os anos em que esteve como autoridade máxima 

do Pará, alinhou-se ao grupo mais conservador.119 

A disputa política encetada nos primeiros três anos da adesão do Pará ao Império 

do Brasil foi feita em um cenário de profundas incertezas sobre qual projeto político 

vingaria, como mencionado acima. Contudo, a partir de 1826, os projetos alternativos ao 

Império brasileiro foram dissipados e o embate entre os partidos passou a ocorrer em um 

horizonte mais estável.     

Em maio de 1825, José Félix Pereira de Burgos assumiu a presidência. Na 

composição do Conselho Presidencial sob sua gestão é possível encontrar nomes de 

Geraldo José de Abreu e do bispo D. Romualdo Seixas, ambos ligados à facção mais 

conservadora. Nas palavras de Raiol, Burgos prestou “valiosos serviços ao partido 

reacionário durante a sua administração na província do Pará (...)”.120 Todavia, é possível 

que a sua gestão tenha granjeado consenso sobre a repressão ao levante de Cametá, que 

eclodiu em 1826. Segundo Raiol, o líder desse movimento foi o soldado Antônio Vieira 

Barbosa, que participara do motim no final de 1824. Barbosa, na interpretação de Raiol, 

logrou “derramar cizânia por entre as classes ínfimas da população”. Nas instruções dadas 

ao major Antônio Ladislau Monteiro Baena para reprimir o movimento, também há uma 

descrição dos amotinados: eles teriam “agregado a si quantidade de pardos e outras 

classes de gente miserável”. A demanda dos revoltosos foi a de “desenganar de uma vez 

para sempre os portugueses, que, tendo sido expulsos, recolhiam-se de novo à vila contra 

a vontade geral dos habitantes, continuando a envolver-se nos negócios públicos da 

 
118 MACHADO, 2011, op. cit., p. 222. 
119 RAIOL, 1970, op. cit., p. 85-92. 
120 Ibidem, p. 139. 
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província”.121 As demandas, a descrição do inimigo e a composição social são muito 

similares aos levantes populares anteriores, nos quais os tapuios compuseram a maioria 

dos amotinados. Tais revoltas inclusive redundaram na guerra civil de independência. 

Segundo Raiol, a repressão não atingiu apenas os revoltosos, mas também os 

inimigos políticos dos juízes da vila e mesmo do presidente. Membros de facções rivais 

foram julgados, mesmo sem ter participado da revolta, e condenados.122    

O embate entre os grupos pode ser visto nas eleições para a primeira legislatura 

do Parlamento. Foram eleitos como deputados D. Romualdo Seixas, Thomas Nabuco de 

Araújo e Pedro Rodrigues Henriques. José Joaquim Nabuco de Araújo ficou com vaga de 

senador. Todos estavam alinhados a um grupo mais conservador. O resultado prático 

disso pode ser visto na atuação dos parlamentares em relação a uma representação enviada 

ao Parlamento pedindo punição aos promotores do chamado massacre do Brigue Palhaço, 

em 1823: silêncio. A razão era que os autores da representação demandaram punição a 

membros do grupo mais conservador, que de fato esteve envolvido no massacre.123 

Em todo caso, vale observar que os parlamentares paraenses apresentaram 

projetos, indicações de demandas muito específicas de sua província. Parlamentares de 

províncias mais integradas econômica e politicamente ao Império se opuseram a esse tipo 

de proposta, impossibilitando a aprovação delas.124     

O barão de Bagé governou a província entre abril de 1827 e outubro de 1829. 

Raiol, que estamos usando como base para descrever as gestões dos presidentes, dedica 

inexplicavelmente duas páginas ao governo Bagé! Não é muito informativo, insinuando 

apenas que a influência do grupo conservador diminuiu sob a sua gestão.125 Em todo caso, 

foi justamente durante a presidência Bagé que ocorreu um importante conflito sobre a 

mão de obra indígena, do qual falaremos mais adiante. 

Nas eleições para a segunda legislatura do Parlamento, o grupo com tendências 

liberais teve melhor sorte. Como deputados, foram eleitos Manoel José de Araújo Franco, 

João Fernandes de Vasconcellos e João Cândido de Deus e Silva. O último já atuara como 

deputado desde 1827, em decorrência do falecimento de Pedro Rodrigues Henriques, e 

 
121 Ibidem, p. 112 e 114. 
122 Ibidem, p. 111-137. 
123 MACHADO, 2009, op. cit., p. 85-86. 
124 Ibidem, p. 86. 
125 Ibidem, p. 138. 
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esteve alinhado ao grupo mais conservador. Já os dois primeiros estiveram menos 

suscetíveis à influência do grupo conservador.126  

Ainda em 1828, foram realizadas eleições para o Conselho Geral de Província, 

que passou a funcionar no ano seguinte. Foram eleitos membros de famílias poderosas da 

região, e nomes inegavelmente alinhados aos grupos rivais no Pará. Na facção 

conservadora, Marco Antônio Martins, Antônio Correia Lacerda e João Baptista 

Camecran. Os cônegos Batista Campos e Silvestre Antunes Pereira da Serra e Félix 

Clemente Malcher, o primeiro presidente cabano. Nessa nova instituição, os grupos 

polarizaram a discussão em diversas ocasiões, sobretudo quando o tema foi a questão 

indígena, como ainda teremos a oportunidade de ver.127 

No mesmo ano em que o Conselho Geral de Província iniciou os trabalhos, José 

Félix Pereira de Burgos, agora barão de Itapicuru Mirim, voltou à presidência. Pouco 

tempo depois, tomou posse no governo militar Francisco José Soares d’ Andrea, que 

passou para a história como o sanguinário repressor da Cabanagem. E não demorou muito 

para que as autoridades máximas da província entrassem em colisão com o Conselho 

Geral da Província. 

Um cronista anônimo, hostil ao grupo de Batista Campos, teria ouvido, no início 

de 1831, do coronel Manuel Sebastião, partidário dessa facção, que “era chegada a epocha 

de se confiscarem todos os bens e propriedades dos portuguezes ali residentes, de os bater 

e de os mandar embora para a sua terra”.128 Naturalmente, o fervor antilusitano iria 

respingar fortemente sobre os inimigos políticos. 

Soares D’ Andrea, operando com a mesma lógica, pretendeu apear alguns 

funcionários de seus empregos por serem alegadamente hostis à causa do Império, além 

de conferir a si domínio sobre a polícia. Foi o que bastou para que João Baptista 

Camecran, Batista Campos e Antônio de Souza Trovão demandassem a suspensão de 

Andrea. Eles afirmaram que grandes males ocorriam quando permaneciam “nos 

empregos [públicos] autoridades que não tem a seu favor a opinião pública, partidárias 

do absolutismo diametralmente opostos às instituições liberais que nos regem (...)”. 

Andrea seria um “absolutista teórico e prático”.129  

 
126 Idem. 
127 MACHADO, 2015, op. cit., p. 437-464. 
128 O PARÁ..., 1832, op. cit., p. 8. 
129 RAIOL, 1970, op. cit., p. 150-153. 
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Chamado a arbitrar o conflito, o presidente Burgos pendeu para o lado de Andrea, 

argumentando que o comandante tinha “desistido de mandar fazer a sua ordem as prisões 

policiais”, como pretendera anteriormente. Ao atribuir a si poderes discricionários sobre 

os presos, Andrea passaria a dispor sobre mantê-los em cárcere mesmo sem culpa 

formada, se assim lhe conviesse.  

Segundo Raiol, o partido a que o comandante se associara logo se mobilizou para 

conservá-lo no cargo. Assim, enviaram à presidência três representações clamando pela 

permanência de Andrea no cargo. De acordo com o Barão de Guajará, fortalecido por 

essas ações e pelo desejo de Batista Campos de se desvincular de qualquer boataria sobre 

ações depositórias de autoridades, o comandante de armas sobreviveu a esse episódio, 

mantendo-se no cargo mais alguns meses.130  

Em 2 de junho de 1831, eclodiu um levante militar, no qual os amotinados 

tentaram se apoderar do Trem Imperial e, a partir dele, do palácio do presidente da 

província. O controle do Trem não durou muito, e as forças da repressão logo 

conseguiram debelar o movimento, matando um e ferindo oito rebeldes.131 

O motim passou para a historiografia como um movimento impulsionado por 

Batista Campos para tomar a presidência da província. A razão para isso é a enorme 

influência, nem sempre reconhecida, da obra anônima O Pará em 1832. Basta dizer que 

o opúsculo informou a interpretação de Raiol sobre os conflitos entre as facções em 1831, 

embora o barão do Guajará não o cite. O comandante das armas, Soares d’ Andrea, 

afirmou que o motim teria sido levado a cabo por soldados iludidos, e capitaneados pelo 

coronel Manoel Sebastião, cujo objetivo foi “ficar elle [o coronel Sebastião] Comandante 

das Armas, e o Conego Baptista Presidente da Província”.132   

De fato, observando as listas dos praças envolvidos no motim, há uma ampla 

predominância de elementos militares de patentes inferiores. É provável que o motim 

tenha contado com uma considerável presença indígena. O autor anônimo do opúsculo 

que citamos afirmou que, quando cercados no Trem Imperial, os soldados amotinados 

demandaram que “se lhes pagasse os soldos atrazados, que se reunisse a Camara, que se 

demitissem todas as autoridades, e que se lhes dessem uma amnista por escripto, sem o 

 
130 Ibidem, p. 150-156. 
131 OFÍCIO de Francisco Soares d’Andrea ao presidente da província Barão de Itapecurú Mirim a 4 de maio 

de 1831. Códice 913, d. 70-76 - Correspondência do Comando das Armas com o Governo (1831). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 1831. 
132 OFÍCIO de Francisco Soares d’ Andrea ao presidente da província, Barão de Itapecurú Mrim a 6 de 

junho de 1831. Códice 913, d 71 - Correspondência dos Comando das Armas com o Governo (1831). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).   
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que, não deporia as armas”.133  Assim, o motim de 2 de junho não se relacionou somente 

com as disputas entre as principais facções da província, mas também com a crise 

econômica que afligiu o Pará, punindo mais severamente a classe social da qual os 

rebelados faziam parte. Avançaríamos ainda na hipótese de que membros do baixo 

escalão militar não foram inertes ao embate entre os partidos, mas procuraram 

instrumentalizar a disputa para aliviar a sua situação, o que poderia incluir a demissão das 

autoridades no poder e a substituição delas por elementos do grupo rival. 

Na repressão ao movimento tomaram parte não apenas forças militares, mas 

também “cidadãos armados” sob o comando de Marcos Martins. Dias depois, em ofício 

ao presidente Burgos, o comandante de armas propôs que se formasse “hum Corpo das 

Milícias vindas de fora com a força de duzentos homens” devido à insegurança vivida no 

Pará.134 Em uma sessão do Conselho Provincial horas após o sufocamento da revolta, a 

proposta de criação de uma milícia formada por cidadãos e comandada por Martins, a 

qual se nomearia Guarda Nacional, foi debatida e encontrou resistência de membros do 

grupo de Batista Campos. Contudo, a oposição não teve forças suficientes para frear a 

aprovação da proposta.135  

Raiol interpretou a criação da Guarda Nacional como um esforço para conter a 

insubordinação do baixo escalão militar. O cronista anônimo afirmou que ela foi “o único 

muro que impedia aos exaltados a passagem da razão para o frenesi”. A necessidade de 

uma força repressiva confiável, na opinião de cronista, se devia ao fato de que o grupo 

capitaneado por Batista Campos estaria promovendo ações alarmantes. Nas senzalas, os 

escravos de toda a província estariam esposando a “doutrina d’um desforço próximo, e 

nutriram-se de todas as esperanças d’um nivelamento de fortunas, que deviam acabar de 

vez com a idêa de ordem social no Brasil”.136 Na verdade, a facção exaltada foi acusada 

diversas vezes de agitar a escravaria e índios.137  

Em julho de 1831, foram apontados novos nomes para a presidência e o comando 

das armas: visconde de Goiana e José Maria da Silva Bittencourt, respectivamente. Foi 

uma administração fugaz, tendo sido derrubada em um golpe após dezoito dias de seu 

início. Logo que chegou, o presidente Goiana manifestou a intenção de dissolver a milícia 

 
133 O PARÁ..., 1832, op. cit., p. 15. 
134 OFÍCIO de Francisco Soares d’Andrea ao presidente da província Barão de Itapecurú Mirim a 4 de maio 

de 1831. Códice 913, d. 70- Correspondência do Comando das Armas com o Governo (1831). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 1831. 
135 RAIOL, 1970, op. cit., p. 160-163. 
136 Idem.; O PARÁ..., 1832, op. cit., p. 22-25. 
137 MACHADO, 2011, op. cit., p. 205-206. 
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criada por Marco Martins. Naturalmente, a pretensão de extinguir o aparato confiável da 

repressão não foi bem recebida pelo grupo de Martins, que passou a acusar o presidente 

de prejudicar a moderação e facilitar o caminho para a subversão da ordem 

estabelecida.138  

Entretanto, foi na gestão do presidente Goiana que um conjunto de fatores abriu a 

possibilidade para que o controle da mão de obra indígena exercido pela facção de Marco 

Martins pudesse ser abalado consideravelmente, beneficiando assim o grupo de Batista 

Campos.  

A política indigenista então vigente na província era aquela informada pela carta 

régia de 12 de maio de 1798, e este documento estabeleceu o enquadramento para a 

disputa pelo controle de braços entre as elites paraenses. Por isso mesmo, torna-se 

imperativo discorrermos sobre o conteúdo da carta régia, suas interpretações e recepções. 

 

3.3.1 A carta de 12 de maio de 1798 e as Milícias de Ligeiros 

 

Em 12 de maio de 1798, uma carta régia mudou a política indigenista no Pará: 

aboliu o Diretório pombalino sob a justificativa de que “os índios fiquem sem differença 

dos outros vassalos, sendo dirigidos e governados pelas mesmas leis que regem todos 

aquelles dos diferentes Estados que compoem a monarquia”. Porém, era necessário 

“atalhar a natural ociosidade a que os convida o clima”. Isto seria possível através da 

obrigação ao trabalho, cujo fim civilizatório teria como resultado confundir as “castas de 

índios e brancos em uma só de vassalos uteis ao Estado e filhos da igreja”.139 

Para efetivar tal programa, uma nova instituição foi criada: os Corpos de Milícias 

ou a Milícia de Ligeiros, que seria composta por “índios que já vivem em aldeas 

promiscuamente com os outros (...)”. Para o comando das milícias, os Principais e os 

moradores brancos deveriam ser nomeados sem distinção.140 Segundo Patrícia Melo 

Sampaio, esta era uma tentativa de não irritar os Principais, que haviam perdido poder 

com a abolição do Diretório.141 Também foi criado um corpo efetivo de índios, que 

deveria ser composto preferencialmente por “pretos forros e mistiços, emquanto os 

 
138 Ibidem, p. 222. 
139 CARTA Régia de 12 de maio de 1798. Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro, Rio 

de Janeiro tomo XX, v. 20, 1857/1973, p. 434, 436 e 438. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B_G9pg7CxKSsMXF5NWY3WF9HNUU/view>. Acesso em: 20 jun. 

2020. 
140 Ibidem, p. 434. 
141 SAMPAIO, 2007, op. cit., p. 39-55. 
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houver”. Os membros desse corpo teriam “um número determinado de annos de serviço, 

passados os quaes não ficarão obrigados a outro algum que não seja o de milícias”. 

Quanto aos índios arregimentados pela Milícia de Ligeiros, eles deveriam trabalhar “uma 

parte do anno, ficando-lhes a outra para cuidarem dos negócios de suas famílias”.142 

Isentos de trabalhar nesses corpos estavam aqueles índios que “se occupam das 

pescarias”. Contudo, caso faltassem ao serviço da pesca ficariam sujeitos a “outros 

trabalhos (...) impondo-lhes uma pena proporcionada se abandonarem as embarcações”. 

Também estavam isentos de “outro qualquer serviço público” os índios que os 

arrematadores de contratos e dizimeiros “ajustarem” com os oficiais das Milicias de 

Ligeiros. No entanto, se os trabalhadores indígenas desertassem, eles deveriam ser 

empregados em outros serviços.143 Também estavam “particularmente protegidos e 

isentos de todo o trabalho pessoal” todos os indígenas proprietários que pagassem uma 

quantidade de dízimos, relativos aos gêneros cultivados, que excedessem “o jornal que 

poderiam ganhar”.144  

No caso de as Milícias de um distrito não atender à demanda estatal e de 

particulares, o ouvidor teria o poder de mandar “apenar pelo tempo preciso o número de 

operários de que precisar de que carecer um tal particular”. Todavia, para obter os braços 

suplementares, o particular deveria ter uma produção que se não fosse colhida, seria 

perdida. Assim o procedimento de apenar, em teoria, estava relacionado a situações de 

urgência. Quanto aos demandantes estatais, o ouvidor deveria ordenar que juízes dos 

distritos enviassem a mão de obra requisitada.145 Os apenados seriam os índios que 

desertassem constantemente de seus serviços, além daqueles que não fossem 

proprietários. 

Em continuidade ao Diretório, foram mantidos os incentivos para o matrimônio 

entre índios e brancos. O objetivo era civilizar através da miscigenação, e o prêmio aos 

brancos que se sujeitassem a essa empreitada incluía a isenção de serviços públicos 

compulsórios por alguns anos, além da possibilidade de dar baixa no exército. Tudo com 

vistas a facilitar ao branco a possibilidade de se tornar proprietário.146 

Quanto aos índios “embrenhados nas mattas”, a Coroa recomendou tratamento 

brando. Por isso mesmo, proibiu guerra justa ofensiva ou hostilidade a “quaisquer nação 

 
142 CARTA..., 1857, op. cit., p. 435. 
143 Ibidem, p. 436. 
144 Ibidem, p. 439. 
145 Ibidem, p. 437. 
146 Ibidem, p. 439. 
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alguma de gentio” que habitasse o Pará, estipulando penas duras a quem quebrasse tais 

regras. Foi permitido, porém, adotar um sistema defensivo, no caso de nações indígenas 

que praticassem hostilidades, atacando vilas e cidades. Todavia, os cabos encarregados 

de defenderem os locais atacados deveriam ser investigados após a guerra defensiva. 

Os viajantes deveriam transportar em suas canoas “brindes”, às expensas da 

Fazenda pública, para oferecer aos indígenas que viviam nas matas, em um esforço de 

convencê-los a descer. A carta régia não estipulou regras detalhadas sobre o 

funcionamento das missões. Os moradores que convencessem os indígenas a serem 

reduzidos voluntariamente poderiam ter os seus gastos reembolsados através da utilização 

da mão de obra dos descidos, em tempo acordado junto ao Senado da Câmara. Os índios 

descidos seriam considerados como “órfãos”, juridicamente.147 

A política indigenista emanada da carta régia incidiu pesadamente sobre os 

tapuios, a partir da criação de uma instituição arregimentadora de mão de obra indígena: 

a Milícia de Ligeiros. Ela foi criada para resolver os problemas de mão de obra que a 

capitania do Pará enfrentava no final do século XVIII e continuou sendo o marco legal 

para as demandas por braços na década de 1820. Embora a Milícia de Ligeiros tenha sido 

abolida em 1831, a carta régia de 12 de maio de 1798 vigeu por quarenta anos, sendo 

oficialmente extinta em 1838, na Cabanagem. 

Contudo, a carta régia, por razões diversas, foi alvo de muita controvérsia na 

província, seja por leituras distintas de como deveria ser implementada, ou mesmo de 

propostas que simplesmente demandaram a sua abolição. Passaremos primeiramente, 

ainda que com alguma brevidade, pelas proposições que defendiam a adoção de uma 

política indigenista distinta. 

 

3.3.2 Propostas para abolir a carta régia de 12 de maio de 1798 

 

Durante a década de 1820, as atividades econômicas caíram nos primeiros cinco 

anos, e voltaram na segunda metade, embora níveis inferiores ao registrado nos anos 

1810. Na verdade, o ritmo da economia paraense voltou a nível similar dos últimos anos 

do século XVIII.148 A comarca do Rio Negro foi a região mais atingida por esse cenário 

e sofreu também com o decréscimo populacional, como veremos no último capítulo. 

 
147 Ibidem, p. 439-444. 
148 LOPES, 2013, op. cit., p. 88-148. 
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Certamente, este cenário ajuda a explicar o porquê as autoridades e negociantes 

rionegrinos pleitearam diversas vezes a revisão da política indigenista vigente.  

Em agosto de 1825, os negociantes Bernardino de Sena Casper, Joaquim Maugras 

e João Sodré Guiza submeteram à presidência da província uma representação, na qual 

dissertaram sobre a “ruina a que se achão reduzidas a Agricultura, o Commercio do Rio 

Solimões”. Além disso, os autores também reclamaram do péssimo estado do setor de 

subsistência da região.149 

Na opinião dos mercadores, o processo depopulativo que ocorreu nas povoações 

próximas ao Solimões era uma das causas que levou ao abatimento da agricultura, a 

despeito da região ser muito fértil. A região caminhava para “ficar sem população”. “A 

falta de gente Indiana naquele Rio he tão grande”, continuaram os negociantes, “que faz 

entorpecer os progressos dos melhoramentos” não apenas da agricultura e do comércio, 

mas também das vilas e lugares, que em alguns casos teriam ficado com reduzida 

população, mas em outros “nem já apparecem os menores vestígios”. 

Segundos os autores da representação, a decadência “traz a sua principal origem 

desde a abollição das Directorias”. No tempo do Diretório, a população foi abundante nas 

vilas e Lugares e os “Lavradores e Negociantes” tinha à sua disposição “braços suficientes 

de cujos maravilhosos meios a Agricultura e Commercio se achavão em hum auge 

florecente”.150 Os autores da representação elencaram outros motivos, sob os quais, por 

ora, passaremos brevemente: a inclinação dos índios às bebidas alcóolicas; a má gestão 

do Serviço Nacional Imperial, que utilizava os braços indígenas; o despotismo dos juízes, 

que enriqueceram a partir da utilização dos trabalhadores índios a seu bel prazer; entre 

outros. 

Mas, segundo os negociantes, nem tudo estava perdido. No Rio Solimões “há 

bastante número de gentios”, alguns deles antropófagos, e, de acordo com os negociantes, 

desconhecedores das regras do convívio social. Eles deveriam ser descidos, à força se 

necessário, e postos em aldeamentos. Para a efetivação da “civilização” e o aumento dos 

braços necessários à economia, era imperativo a “restauração do Directório”.151 

 
149 REPRESENTAÇÃO dos negociantes Bernardino Senas Caupers, Joaquim Maugras e João Sodré Guiza 

ao presidente da província José Félix Pereira de Burgos a 17 de agosto de 1825. Códice 815, d 73 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 

17 ago. 1825. 
150 Idem. 
151 Idem. 
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Esta não foi a única vez que o Diretório pombalino foi evocado como panaceia 

aos problemas do Rio Negro. Ainda em 1825, mas no mês de agosto, o tenente Antônio 

Joaquim de Bittencourt e Sá apresentou ao Imperador o seu projeto para civilização dos 

“índios habitantes entre os rios Tocantins e Araguay”. Na justificativa apresentada pelo 

militar, a região em questão era “riquíssima em produtos mineraes e vegetaes”. Todavia, 

o “principal obstáculo” para a exploração econômica “são as famílias indígenas que 

habitam aquelles férteis sitios”.152 

Depois de afirmar ter expertise para civilizar os índios, o tenente Bittencourt e Sá 

apresentou o seu plano: ele se reservava o direito de realizar “descimentos dos índios a 

sua custa, e sendo precixo poderá empregar força armada, a q nunca se lhe denegará”.153 

Tratava-se de uma proposição claramente ao arrepio do estipulado na carta régia de 12 de 

maio de 1798. Uma vez descidos, os índios seriam aldeados em locais da escolha do 

militar, que aplicaria “os Estatutos dos Directorio para os Indios do Maranhão”. 

Bittencourt e Sá teria o título de diretor de índios e não poderia ser destituído nem pelo 

governador de armas e nem pelo presidente da província.154 

O resultado da petição do militar nos é desconhecido, muito embora seja provável 

que tenha sido indeferido: na documentação referente aos aldeamentos localizados na 

comarca do Rio Negro não encontramos nenhuma menção a qualquer um que tenha sido 

dirigido por Bittencourt e Sá. 

Seis anos depois, Antônio Baena apresentou o seu projeto de civilização de índios 

ao Conselho Geral de Província, em um momento em que a Milícia de Ligeiros já tinha 

sido abolida.155 Justamente por isso, a proposta de Baena pode ser lida como esforço para 

manter o controle da mão de obra indígena nas mãos da facção que derrubou o presidente 

Goiana. O projeto foi acolhido com entusiasmo no Conselho Geral de Província, mas sua 

apreciação jamais foi concluída, por razões que explicaremos na próxima seção. 

Para Baena, a carta régia de 12 de maio de 1798 foi um “descuido da civilisação 

dos índios”, acarretando no não desenvolvimento das atividades agrícolas na 

 
152 PLANO DE CIVILIZAÇÃO DOS ÍNDIOS de Antônio Joaquim de Bittencourt e Sá enviado ao 

Imperador a 11 de agosto de 1825. Códice 855, d 45 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-

1838). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
153 Idem. 
154 Idem. 
155 BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. . Representação ao Conselho Geral de Província do Pará sobre 

a especial necessidade de um novo regulamento promotor da civilização dos índios da mesma 

província. Belém: Imprensa Oficial, 1902. 
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província.156 Considerando também que justamente em 1831 o trato negreiro fora 

abolido, Baena entendeu ser o momento para apresentar um plano que de fato civilizasse 

os índios.157  

A maneira mais adequada para encaminhar a civilização dos índios seria retomar 

o Diretório. Os índios deveriam ser tutelados mas, dada as diferenças entre eles, 

deveriam receber tratamentos distintos. Ladislau Baena vê dois tipos de índios: o cristão 

e o “silvestre”. Aquele já familiarizado com as vilas brancas, sem pertencimento étnico 

específico e católico, caberia ser tutelado por um regente policial. Já ao indígena não 

avilado deveria haver “instrucção na Religião Moral”, além de incentivar o índio a amar 

o trabalho.158 Para coibir eventuais abusos, haveria a figura do Superintendente de Índios, 

que inspecionaria as ações do regente policial. Quando o índio cristão, como Baena 

denomina os tapuios, demonstrasse amor ao trabalho, a tutela deveria ser gradualmente 

extinta.159 Quanto ao “gentio silvestre”, caberia aos missionários irem às comunidades e 

convencer os índios a irem para o aldeamento. A partir daí esse seguiriam o caminho dos 

índios cristãos.160 

3.3.3 Propostas de distintas implementações da carta régia de 12 de maio de 1798 

Discorrer sobre a implementação da carta régia de 12 de maio de 1798, no período 

do presente estudo, significa versar sobre a maneira pela qual o Estado brasileiro lidou 

com os tapuios. E, de fato, uma questão que surge é como foi possível que uma população 

livre tenha sido obrigada ao trabalho, no contexto de construção do Estado e nação 

brasileiros. 

No primeiro capítulo argumentamos que a “civilização” foi o parâmetro pelo qual 

os índios poderiam ou não ser incorporados ao Estado e nação brasileiros. Por isso 

mesmo, dentro do Império do Brasil, as condições de liberdade foram mediadas a partir 

da avaliação do quão “civilizado” era um determinado grupo social. O singelo fato de que 

a carta régia de 12 de maio de 1798 tenha permanecido em vigência em alguns lugares 

após a independência significou que a liberdade dos índios avilados seria mediada pelo 

combate à ociosidade natural que lhes foi imputada.161  

 
156 Ibidem, p. 242. 
157 Idem. 
158 Ibidem, p. 259.  
159 Ibidem, p. 258 e 271. 
160 Ibidem, p. 272-279. 
161 COSTA, 1821, op. cit., p. 64. Ignácio Acciolli também transcreveu o trecho que citamos acima como 

avaliação autoritativa da aplicação do Diretório no Pará. Ver SILVA, 1833, op. cit., p. 83-98. 
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Para além da ociosidade, outros aspectos foram apontados como indicativos da 

insuficiência de “civilização” dos tapuios, justificando assim o trabalho compulsório. Em 

abril de 1830, Martinho mudou-se de Óbidos para a vila de Serpa, onde pretendia casar 

com Rita. Trabalhara no Serviço Nacional Imperial e depois foi convocado a participar 

de uma diligência sem que lhe fossem fornecidos mantimentos. Por esta razão, recusou-

se a participar dela. Martinho foi preso “por vadio e sem domicilio”.162 O que chama a 

atenção é que o arbítrio das autoridades militares de Serpa foi vestido pela linguagem da 

“civilização”, isto é, não ter propriedade e não acatar a ordem do superior. 

Em setembro de 1827, o major comandante da vila de Vigia enviou indivíduos 

coletados na própria vila ao presidente da província para que lhes fosse dado “o destino 

que achar conveniente”. Na descrição do ligeiro José Ventura Venentão, consta que ele 

era “autor de desordens, sem domicílio”. Francisco Xavier foi descrito como “vadio, autor 

de desordens, sem domicilio (...)”.163 Assim, não ter propriedade privada e a promoção de 

desordens também foram indicativos de “incivilização”. 

Júlio Antônio Palheta, outro ligeiro, foi descrito como alguém que “por não querer 

ir em diligencia, desobedeceu a hum Official Superior”, e o atacou com uma faca.164 

Martinho, o índio supra citado, também desobedeceu seu superior ao se recusar tomar 

parte em uma diligência. A questão aqui não é apenas a indisciplina hierárquica, mas 

também de transgressão dos papéis sociais que diferentes grupos étnicos deveriam 

performar: tratou-se de casos em que índios desafiaram superiores brancos.  

Uma maneira de resistir à violência do recrutamento e trabalho compulsórios foi 

a deserção. Contudo, a carta régia previa penas mais duras – apenar – para os indivíduos 

recalcitrantes ao labor. Assim, a resistência indígena foi indicativa da ausência de 

“civilização”, e isso demonstra os limites de uma integração calcada nesta noção.  

Nas justificativas para o recrutamento de indígenas ao trabalho obrigado, pudemos 

observar o aparecimento do termo “vadio” acompanhado de adjetivos nada airosos. O uso 

destes termos também foi comum em outras paragens, ainda no período colonial. Em um 

 
162 OFÍCIO do juiz Miguel Porfírio Delgado ao ouvidor da comarca do Rio Negro, Manoel Bernardino de 

Souza a 5 de abril de 1830. Códice 892, d 87 - Correspondência de Diversos com o Governo (1830). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
163 RELAÇÃO NOMINAL enviada pelo governador das armas João Paulo dos Santos Barreto ao presidente 

da província, José Félix Pereira de Burgos a 19 de outubro de 1827. Códice 844, d 119 - Correspondência 

do Comando das Armas com o Governo. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). Ver também 

OFÍCIO de Marcelo Paulo Barros ao presidente da província, José Félix Pereira de Burgos a 10 de janeiro 

de 1827. CÓDICE 853, d 1-2 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1837). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 
164 Idem. 
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clássico estudo sobre os desclassificados do ouro, Laura de Mello e Souza levantou alguns 

significados atribuídos aos “vadios”: não inserido na produção colonial, embora pudesse 

ser útil a ela; “trabalhador esporádico, homem desprovido de dinheiro, criminoso, ladrão, 

sublevado, criminoso, revoltoso e até mesmo potentado dissidente (...)”. O homem pobre 

expropriado também poderia ser identificado como vadio.165 

A partir da discussão da carta régia de 12 de maio 1798 e das justificativas 

apresentadas para o recrutamento de índios ao trabalho compulsório, podemos observar 

algumas semelhanças na Minas Gerais setecentista: passíveis de serem obrigados ao 

trabalho estavam aqueles identificados como vadios, despossuídos, arruaceiros, 

desordeiros.  

Entretanto, há diferenças. Em Minas, o termo “vadio” era aplicado aos 

desclassificados, isto é, um conjunto amplo e fluido da população livre que vivia à 

margem no interior do escravismo, escravismo este que processara a desclassificação 

deste contingente populacional. No Pará, o principal contingente ao qual este termo foi 

designado foram os índios avilados. Pertencentes ao estrato subordinado, estes indígenas 

sofreram subordinação por serem meramente indígenas, e não primariamente por um 

sistema escravista calcado no cativo africano.   

Se o uso do termo “vadio” pode ser uma continuidade de uma ideologia166 surgida 

no período colonial, também não se pode desprezar o possível impacto da teoria dos 

quatro estágios em relação ao léxico já usado para descrever contingentes populacionais 

subordinados. Permanece em aberto a relação entre as justificativas apresentadas para 

recrutar os tapuios para o trabalho compulsório e aquelas empregadas no período colonial, 

especialmente aquelas que associavam o recrutado a vadio.   

Em todo caso, as justificativas para obrigar os índios ao trabalho certamente foram 

um ponto de consenso entre as elites paraenses. Contudo, elas divergiram sobre como a 

carta régia de 12 de maio de 1798 deveria ser aplicada. Com a criação das Milícias de 

Ligeiros, nove Corpos de Ligeiros foram criados, à base de 10 Companhias, cada uma 

 
165 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Edições Graal, 1990, p. 64-65. 
166 Laura de Mello e Souza afirma que houve uma “ideologia da vadiagem”, surgida no período colonial e 

que foi empregada para descrever os desclassificados, isto é, a população livre pobre que sofria com a 

ausência de trabalhos e ocupação devido à escravidão, taxação fiscal e a altíssima concentração da riqueza 

produzida na América Portuguesa, e em Minas, mais especificamente. O uso de termos como “vadios”, 

“arruaceiros”, “criminosos” serviu tanto para ressaltar a inutilidade deste contingente, quanto justificar a 

sua utilização em trabalhos longínquos, perigosos e insalubres. Mais do que isso, justificou a escravidão a 

partir da “desqualificação do homem livre pobre enquanto mão de obra e ser humano”. Cf. SOUZA, 1990, 

op. cit., e especialmente p. 215-222. 
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delas composta por 100 praças e comandada por um coronel. Os Corpos foram 

distribuídos da seguinte maneira: 1° em Belém, 2° na vila de Vigia, 3° na vila de Cametá, 

4° na Ilha de Joanes, 5° nas vilas de Portel e Melgaço, 6° na vila de Gurupá, 7° em 

Santarém e 8° e 9° ao longo do rio Negro.167  

Em maio de 1828, o presidente Bagé afirmou que a hierarquia das Milícias de 

Ligeiros era a seguinte: o posto mais alto era o de coronel, os imediatos eram, na ordem, 

tenente coronel, capitão, tenente e alferes.168 Tais postos foram ocupados por oficiais das 

tropas da primeira linha, que tinham o mesmo perfil de classe. Em julho de 1831, o 

comandante interino das armas José Geraldo de Abreu descreveu o “Capitão de Ligeiros 

Milicianos” Raymundo Antônio de Souza Alvares como alguém dono de ótima conduta 

civil e militar e também “hum dos sugeitos mais abastados em bens e confiança d’aquelles 

habitantes”.169 Mathias José Ribeiro foi um militar responsável por inúmeras diligências 

que tinham por objetivo capturar índios para demandantes estatais e particulares. Ele 

pertenceu a uma família que se engajou na exportação de gêneros e ocupou altos cargos 

na burocracia colonial.170  

Pelo fato de as Milícias de Ligeiros terem sido entendidas como equivalentes das 

ordenanças, que haviam sido extintas no final do século XVIII, elas eram, por 

consequência, sujeitas ao “poder civil das câmaras”. A questão é que “todos os homens 

válidos dos distritos alistados nas milícias ligeiras tinham a obrigação de servir, 

temporariamente, no Corpo do Serviço Real” – estando aqui sujeitos aos militares. Uma 

vez cumprido o serviço, voltavam a ser milicianos, sujeitos à requisição de sua mão de 

obra e à distribuição feitas pelas autoridades civis aos demandantes. Eles também 

poderiam ser empregados pelos militares na defesa do território ou nas mostras 

semestrais. Assim, conclui Patrícia Sampaio, “durante a maior parte do ano, a não ser em 

casos excepcionais, os ligeiros estavam sob jurisdição civil”.171 

Porém, a partir de abril de 1823, o governador das armas José Maria de Moura 

encetou um conjunto de manobras para trazer a jurisdição das Milícias de Ligeiros para 

o controle militar, o que, é claro, gerou insatisfações e tensões não apenas a nível 

 
167 SAMPAIO, 2001, op. cit., p. 242-243. 
168 OFÍCIO do presidente da província do Pará, Barão de Bagé, ao Ministro e Secretário do Estados dos 

Negócios da Guerra Bento Barrozo Pereira a 20 de maio den1828. CÓDICE 869, d. 3 - Correspondência 

de Diversos com a Corte (1828-1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
169 OFÍCIO do comandante interino de armas Geraldo José de Abreu ao presidente da província do Pará, 

Barão de Itapecurú Mirim, a 14 de julho de 1831. Códice 913, d. 118 - Correspondência dos Comandantes 

das Armas (1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
170 SOUZA JUNIOR, 2012, op. cit., p. 305. 
171 SAMPAIO, 2001, op. cit., p. 283-285. 
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provincial, mas também distrital. E a luta entre facções pelo controle da mão de obra 

indígena foi o embate por maneiras de construir o Estado nacional no Pará.172 Segundo 

Patrícia Sampaio, “a confluência de jurisdição civil e militar sobre os mesmos corpos 

gerou conflitos entre os representantes desses poderes, especialmente em nível mais local, 

lembrando que as milícias eram rigorosamente formadas, de acordo com seus distritos”.173 

Em abril de 1830, o juiz de paz da vila de Serpa Miguel Porfírio Delgado enviou 

ao ouvidor da comarca do Rio Negro, Manoel Bernardino de Souza, a sua versão do 

conflito travado com o sargento de milícias Manoel Gama Lobo D’ Almada. Segundo 

Delgado, o embate incluiu disputa pela mão de obra indígena, mas deveria ser enquadrado 

em um contexto mais amplo: o de disputas entre autoridades civis e militares, que se 

generalizou pela província. Assim, cita embates em Maués, Barcelos e Ega. Segundo 

Delgado, na vila de Ega, o capitão Henrique Strauss “mandara cassar os despachos de 

V.S tendente a Índios”.174 

Em dezembro de 1828, o então presidente Barão de Bagé estabeleceu que os 

ligeiros “considerados Milicianos, não podem ser [ilegível] pelos seus respectivos Commes 

servão para objectos puramente Militares, não se devendo considerar Serviço Militar 

aquelles com que se empregão os Índios destinados ao Serviço Publico”. Indicativo da 

percepção das autoridades civis no Rio Negro foi o fato de que, dois anos depois, Manoel 

Bernardino de Souza oficiou ao comandante militar da comarca, solicitando que a ordem 

presidencial fosse cumprida.175 

Mas o conflito não foi exclusivo da comarca do Rio Negro, e a figura do juiz de 

paz foi central neste embate. Em maio de 1829, João Paulo dos Santos Barreto informou 

ao presidente de província ter intimado o capitão de ligeiros João Pereira Marques que 

comparecesse ao quartel geral de Belém e, igualmente, ordenou ao comandante militar 

de Marajó que “desse as mais prontas providências a respeito das arbitrariedades e abuzos 

de que se queixa o Ouvidor daquella Comarca”, evitando assim que a indevida ingerência 

de jurisdição.176   

 
172 MACHADO, 2010, op. cit., p. 157. 
173 SAMPAIO, 2001, op. cit., p. 285. 
174 OFÍCIO do juiz de paz da vila de Serpa Miguel Porfírio Delgado ao ouvidor geral da comarca do Rio 

Negro Manoel Bernardino de Souza a 5 de abril de 1830. Códice 892, d. 87 - Correspondência de Diversos 

com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 5 abr. 1830. 
175 OFÍCIO de Manoel Bernardino de Souza s/d. Caixa 33, d. 8 - Ofícios dos Comandantes Militares (1830-

1833). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
176 OFÍCIO do comandante das armas João Paulo dos Santos Barreto ao presidente da província da província 

José Félix Pereira de Burgos a 27 de maio de 1829. Caixa 32, d. 19 - Ofícios do Quartel General do Pará 

(1829-1831).  (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 27 mai. 1829. 
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Ainda em maio de 1829, o comandante das armas João Paulo dos Santos Barreto 

enviou uma orientação aos comandantes militares de distrito. O objetivo era “manter a 

harmonia entre as Autoridades Militares (...) e as Autoridades Civis, com quem aquellas 

em razão de suas attribuições tem directas relações”. Ele afirmou ter encetado esforços 

para que houvesse o “recíproco respeito, que devem manter mutuamente entre si guardar 

as Autoridades Militares e o Juízes de Paz ea mais Autoridades Civis”.177 

 Todavia, chegara ao conhecimento do comandante de armas que “alguns dos 

referidos Juízes de Paz” estavam “ampliando as suas attribuições” no que toca ao 

recrutamento. Ao invés de fazerem solicitações aos comandantes de distritos para a 

realização de “diligências do Serviço Nacional”, os magistrados “ordenão em frazes 

imperiosas”. Barreto reprovou o expediente, mas deu ordem aos comandantes para que 

atendessem a requisição de auxílio nas diligências para o Serviço Nacional Imperial.178 

A compreensão da natureza do conflito certamente será incompleta se não 

observarmos que havia uma fluidez entre os cargos civis e militares. Em maio de 1830, 

José Angello era cabo da 2ª linha e juiz ordinário da vila de Tomar.179 Dois anos antes, a 

Câmara de Oeiras relatou ao presidente da província que três militares tinham sido eleitos 

vereadores. Todavia, os seus superiores os obrigaram a faltar nas sessões em virtude da 

convocação para que cumprissem os seus deveres militares. A Câmara pediu para que a 

autoridade máxima da província deliberasse se eles deveriam ser tratados enquanto 

membros da caserna ou civis, e, portanto, livres da jurisdição dos oficiais do exército.180   

O quão generalizável foram essas situações é algo que futuras pesquisas poderão 

responder, assim como se oficiais de patentes maiores ocuparam cargos civis. E, se a 

hipótese que estamos levantando é válida, é importante investigar os impactos de um 

decreto do Ministério do Estado dos Negócios de Guerra, datado de janeiro de 1830. Ele 

estipulou que “os Militares de Tropa de primeira linha (...) Commandantes, Majores, 

Ajudantes dos Corpos de segunda linha” estavam impedidos de exercer o cargo de juiz 

de paz ou ser seu suplente ou escrivão. O exercício de tais cargos cessaria imediatamente 

 
177 ORIENTAÇÃO aos comandantes militares de distrito enviada pelo comandante das armas João Paulo 

dos Santos Barreto a 5 de maio de 1829. Caixa 32, d. 11 - Ofícios do Quartel General do Pará (1829-1831). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 5 mai. 1829 
178 Idem. 
179 OFÍCIO do comandante militar do Rio Negro Joaquim Felippe dos Reis ao comandante das armas a 15 

de abril de 1830. Caixa 33, d. 3 - Ofícios dos Comandantes Militares (1830-1833). (Arquivo Público do 

Estado do Pará, Belém). 15 abr. 1830. 
180 OFÍCIO do Senado da Câmara de Oeiras ao presidente da província a 28 de maio de 1828. Códice 857, 

d. 14 - Correspondência de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 

28 mai. 1828. 
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as funções militares.181 A questão não é apenas saber se oficiais de baixa e/ou alta patente 

exerceram concomitantemente a função de juiz de paz, mas também se, envolvidos em 

conflitos por mão de obra indígena, entender o porquê de se apresentarem como 

autoridade civil ou militar. 

Os impactos desta disputa para os tapuios devem ter sido desnorteadores: acordos 

e garantias firmados entre eles e uma dada jurisdição de poder não eram respeitados pelas 

autoridades rivais. Em julho de 1828, o Senado da Câmara de Belém informou ao 

presidente que construíra uma “Ribeira de Pescado”, local para os “pescadores 

concorrerem com o se pescado, a fim de promover a concorrência nesta Cidade”. O 

Senado da Câmara emitiu diplomas aos pescadores, outorgando-lhes alguns privilégios, 

“principalmente o de não serem chamados para Serviço algum Público ou particular”. 

Entretanto, a validade do diploma foi posta em xeque quando o pescador Simplício Vaz, 

que era indígena, soube que estava na lista daqueles que seriam recrutados pelas Milícias 

de Ligeiros. O Senado da Câmara de Belém solicitou ao presidente da província que 

sustasse a intenção do capitão de ligeiros, que era recrutar Vaz.182 

As definições quanto a ter domicílio, aceitar ou recusar tomar parte no Serviço 

Nacional Imperial, que pareciam tão claras nas justificativas para o trabalho obrigado, 

não angariavam consenso. Não foram poucos os casos em que militares encarceraram ou 

puniram indígenas sob a acusação de deserção, vadiagem e ociosidade, para tão logo 

terem as acusações sustadas pelas autoridades civis. E vice-versa.183 

Os embates de jurisdição não se resumiram às vilas, mas chegaram às instâncias 

superiores, com os militares recorrendo aos comandantes militares da comarca, ao passo 

que os juízes pediam socorro aos ouvidores das comarcas. Mas não foram poucas vezes 

que o conflito chegou ao presidente e ao comandante das armas. Porém, a questão aqui 

não era resolver problemas de entendimento entre autoridades civis e militares em uma 

vila qualquer do Pará, mas definir qual jurisdição deveria controlar as Milícias de 

Ligeiros.  

Quando demandantes requisitavam braços indígenas à autoridade local, cabia à 

Milícia de Ligeiros fazer o recrutamento dos tapuios, que então eram distribuídos aos seus 

 
181 CÓDICE 801, s./n. - Atas do Conselho do Governo (1824-1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 
182 OFÍCIO do Senado da Câmara de Belém ao presidente da província do Pará, Barão de Bagé, a 21 de 

julho de 1828. CÓDICE 857, d. 56 - Correspondência de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém).  
183 Ver, por exemplo, o caso do tapuio Álvaro, que analisamos no capítulo 6. 
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solicitantes. Era justamente a autoridade local a responsável pela distribuição dos 

trabalhadores recrutados, podendo privilegiar um demandante em relação ao outro. A 

questão em jogo era se a Milícia de Ligeiros deveria estar sob jurisdição de um juiz de 

paz ou de um militar local.  

Portanto, comandar esta instituição era fundamental para ter controle dos braços 

indígenas no Pará. As frações rivais da elite paraense tinham diferentes entendimentos 

sobre ela: o grupo de Batista Campos defendia que o comando fosse exercido pelas 

autoridades civis, ao passo que a facção rival advogou a legitimidade do domínio militar 

nessa matéria.  

Em maio de 1828, o presidente Bagé enviou à Corte um ofício no qual ele tomava 

posição em relação ao assunto: “o Serviço destes Corpos [milicianos ligeiros], q são 

propriamente formados de Indios e Mestiços, nunca foi propriamente militar”. Os 

Ligeiros não tinham disciplina militar e “todos os Governadores que tem tido esta 

Província nunca considerarão estes Corpos (...) se não como huas Ordenanças”.184  

Ele se apresentou como o primeiro presidente a se opor efetivamente ao domínio 

militar das Milícias de Ligeiros. Segundo o Barão de Bagé, a despeito do ex-presidente 

José Félix Pereira de Burgos ter reportado à Secretaria dos Negócios do Império que o 

“actual Comde Militar, chamou igualmente para sua jurisdição estes Corpos”, ele não fez 

nenhuma oposição à militarização dos ligeiros. O presidente Bagé justificou não ter feito 

nenhuma mudança na estrutura de controle dos braços indígenas porque esperava uma 

resposta da Corte, que sequer respondera ao ofício da gestão Burgos, e por isso mesmo 

renovou os pedidos para que o Imperador se manifestasse sobre a matéria.185 

Aparentemente, o Imperador jamais respondeu a esses pedidos.  

Como já dito, em 1829 o Conselho Geral de Província passou a funcionar no Pará, 

e na sua composição havia membros das duas facções rivais, o que travou a aprovação de 

muitas matérias. Uma delas foi a proposta de Batista Campos de retirar o poder de polícia 

dos comandantes militares de distrito, deixando-o exclusivamente nas mãos dos juízes de 

paz. Segundo André Machado, uma das justificativas da proposta era a de que os 

“comandantes militares de distrito viviam ‘tomando os indígenas à condição de escravo 

e atropelando os habitantes menos civilizados do interior da província’”. A proposta, 

 
184 OFÍCIO do presidente da província do Pará, Barão de Bagé, ao Ministro e Secretário do Estados dos 

Negócios da Guerra Bento Barrozo Pereira a 20 de maio den1828. CÓDICE 869, d. 3 - Correspondência 

de Diversos com a Corte (1828-1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
185 Idem. 
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todavia, não foi aprovada.186 As tensões não diminuíram quando, como já vimos, o 

comandante das armas resolveu atribuir a si o poder de polícia. Logo após assumir a 

presidência, o visconde de Goana resolveu retirar o poder policial das mãos dos 

comandantes militares de distrito e passá-lo para as mãos dos juízes de paz. Tratou-se de 

uma medida que beneficiou diretamente o grupo de Batista Campos, já que permitia uma 

mudança no controle da mão de obra indígena. Tal medida, juntamente com a intenção 

de dissolver a milícia criada por Marco Martins, foi vista com grande preocupação pelo 

grupo de Martins e importante para que esse partido articulasse a deposição do presidente 

Goiana, em agosto de 1831.187 

Mas se a Agostada, como o golpe ficou conhecido, foi uma tentativa de evitar 

mudanças significativas no controle da mão de obra, a abolição da Milícia de Ligeiros 

tornou imperativo repensar os mecanismos pelos quais o domínio dos braços indígenas 

poderia ser exercido. Em 1830, surpreendentemente, uma representação demandando a 

posição do Parlamento sobre as Milícias de Ligeiros foi acolhida no Conselho Geral de 

Província, que formou uma comissão para avaliá-la. Formada por Batista Campos, 

Silvestre Antunes da Serra, que era aliado de Campos, e Jacinto Lopes Silvestre, ela 

avalizou que uma representação sobre a matéria fosse enviada ao Parlamento. O objetivo 

do parecer da comissão era passar a Milícia para o controle civil.188  

No Parlamento, a recepção inicial foi favorável ao grupo de Batista Campos. No 

parecer da comissão de guerra consta que a representação enviada pelo Conselho Geral 

de Província “pede que os corpos milicianos ligeiros creados pela carta régia de 12 de 

maio de 1798 sejão declarados verdadeiras ordenanças”, conservando o título de Milícia 

de Ligeiros, “afim de obstar aos conflitos de jurisdicção que têm havido e ainda agora 

subsistem entre as autoridades civis e militares”. O parecer acolheu a posição avançada 

pelos autores da representação, sob o argumento de que os milicianos ligeiros não eram 

empregados nos serviços militares, “mas sim nos trabalhos de outras repartições 

públicas”. A comissão apresentou um projeto de resolução no qual estabelecia que os 

“corpos milicianos ligeiros da província do Pará, creados pela carta régia de 12 de maio 

de 1798, não são subordinados ao commandante das armas da província”. Este projeto foi 

 
186 MACHADO, 2011, op. cit., p. 210-211. 
187 Ibidem, p. 202-221. 
188 MACHADO, 2015, op. cit., p. 459-460.  
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aprovado.189 Na discussão seguinte, realizada no dia 27 de novembro, duas emendas 

foram apresentadas. A primeira, de autoria do deputado Luiz Cavalcanti, esclarecia que a 

Milícia de Ligeiros era ordenança. Contudo, ela ficou sem efeito algum porque a emenda 

avançada por Odorico Mendes estabelecia que “ficão dissolvidos os corpos milicianos 

ligeiros da província do Pará, creados por carta régia de 12 de maio de 1798”.190 

No Senado, o projeto foi discutido na sessão de 18 de maio de 1831, e aqui o cerne 

da discussão foi sob quais bases deveria ser justificado o adiamento da sua avaliação. O 

Senador Saturnino propôs que se esperasse pela aprovação da “Lei das Guardas 

Nacionaes”, que extinguiria as milícias. Barroso afirmou que a Milícia de Ligeiros 

sujeitava “os índios (de quem ella se compõe) a trabalhar nos Arsenaes da Marinha por 

pouco dinheiro”. Como ela era milícia somente no nome, o senador avançou o 

entendimento de que ela deveria ser avaliada por um projeto independente e demandou 

uma cópia da carta régia de 12 de maio de 1798 para que se fizesse a devida avaliação. 

Posto em plenário, o aditamento de Barroso passou.191  

Na sessão de 26 de maio, somente o Conde de Lages tomou a palavra. Ecoando 

Barroso, o senador defendeu a extinção da Milícia de Ligeiros. “A sorte desta gente [os 

indígenas que a compõem] é durríssima, póde muito bem affirmar-se que vive debaixo 

de um jugo de ferro, e de uma arbitrariedade sem limites”. Na sessão de 11 de junho, a 

abolição da milícia foi aprovada sem discussão e a publicação deste decreto ocorreu 

somente no início de agosto.192 No Pará, a notícia chegou no final de 1831, e o impacto 

dela pode ser visto na apresentação do projeto de civilização de Baena, que analisamos 

na seção anterior. Assim, em 1831, um elemento central na organização do trabalho 

indígena foi tornado ilegal, alterando de maneira significativa os meios de recrutar e 

distribuir trabalhadores índios na província. As maneiras pelas quais os braços indígenas 

foram distribuídos após 1831 certamente foram distintas daquelas do período anterior.  

Todavia é impossível compreender a dinâmica do trabalho obrigado sem 

mapearmos os demandantes dos braços indígenas. Trataremos deles nos dois capítulos 

que se seguem. 

 
189 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo I. 1830. Rio de Janeiro: Typographia H. J. Pinto, 

1878a, p. 70. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/27619>. Acesso em: 20 jul. 

2020. Sessão de 8 de junho de 1830. 
190 Idem. 
191 BRASIL, 1914, op. cit., p. 164-166. Sessão de 18 de maio de 1831. 
192 Ibidem, p. 221 e 349. Sessões de 26 de maio e 11 de junho de 1831. BRASIL. Collecção das leis do 

Imperio do Brazil de 1831. Primeira Parte. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1875b, p. 76. 

Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/18460>. Acesso em: 22 jul. 2020. 
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CAPÍTULO 4: O “SERVIÇO NACIONAL IMPERIAL”: DEMANDANTES 

ESTATAIS DE BRAÇOS INDÍGENAS 

  

Em junho de 1826, o presidente José Félix Pereira de Burgos mandou o juiz ordinário 

da vila de Monsarás fornecer ao procurador do Senado da Câmara de Belém “hua India para 

servir de Ama de leite na Caza dos Expostos desta mesma Cidade, aqual percebera o 

vencimento, que esta estipulado por semelhante serviço, tendo porem o mesmo juiz atenção 

aque esta Ama esteja livre de moletias chronicas ou contagiosas”, devendo ter também “bons 

costumes”.1 

Situações como a descrita acima, na qual índios e índias foram requisitados 

compulsoriamente para realizarem serviços, recebendo vencimentos por eles, foi uma realidade 

comum no Pará no recorte temporal da presente pesquisa. O objetivo do presente capítulo é 

mapear quais foram os demandantes estatais de braços indígenas, observando por quais 

maneiras eles os obtiveram, quais funções foram desempenhadas pelos tapuios, quais 

estipêndios foram pagos etc. 

Os demandantes estatais foram compostos por um conjunto distintos de instituições, que 

compuseram o chamado “Serviço Nacional Imperial”. Como veremos, os demandantes estatais 

tinham condições desiguais entre si na hora de requisitar braços indígenas: ao menos na letra 

da lei, alguns tinham o privilégio de realizar requisições não concomitantes, isto é, a 

possibilidade de ter um conjunto de trabalhadores sem enfrentar a concorrência doutros 

solicitantes. Nesses casos, os trabalhadores poderiam trabalhar exclusivamente para esses 

demandantes privilegiados. Inversamente, diversas instituições enfrentaram demandas 

concomitantes, isto é, requisições de demandantes distintos sobre o mesmo conjunto de 

trabalhadores em um mesmo período, o que gerou conflitos por braços indígenas.   

O presente capítulo não pretende esgotar o conjunto de demandantes ligados ao Estado 

que empregaram tapuios. Na verdade, nem sempre foi possível levantar um conjunto amplo de 

informações sobre os requisitantes de braços indígenas. Assim, os solicitantes discutidos foram 

aqueles sobre os quais pudemos levantar alguma documentação. 

 

 

 
1 OFÍCIO do Presidente de Província ao juiz ordinário da vila de Monsarás a 19 de junho de 1826. Códice 799, d. 

572 - Correspondência de Diversos com o Governo (1824-1829). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 19 

jun. 1826. 
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4.1 Fazendas Nacionais 

 

O estabelecimento de uma fazenda nacional ao longo do rio Branco data do final do 

século XVIII, especificamente em São Joaquim, Lugar sujeito à vila de Moura. O 

estabelecimento se chamava São Bento e a sua criação foi concomitante à montagem de duas 

outras fazendas na região.  

Segundo André Fernandes de Souza, o auge destas fazendas foram justamente os seus 

primeiros anos, na década de 1790. Já no início século XIX, elas estavam desamparadas, 

ocasionando grande perda de cabeças de gado.2 Em fevereiro de 1830, não por acaso, Manoel 

Bernardino de Souza representou ao presidente da província que as “Fazendas Nacionaes de 

Gado Vacum situadas no Rio Branco sofrem de grande atrazo por falta de Vaqueiros, e de gado 

cavalar”. Se o problema em relação aos rebanhos era que uma doença desconhecida estava 

atacando os animais, no caso dos vaqueiros, a questão era outra: “os índios pela sua inconstância 

natural nunca se conservão ali muitos annos”.3 Segundo Baena, por volta de 1833, São Joaquim 

tinha 94 habitantes, todos indígenas, alguns dos quais eram vaqueiros. Um total de 11 vaqueiros 

(número que subia para 50 com as suas famílias) tocavam os estabelecimentos pecuários do 

Lugar. O número de vaqueiros tinha sido de aproximadamente 100, mas “uns morreraõ e 

ausentaraõ-se porque lhes faltou o Governo com o provimento de farinha”.4  

Em outras palavras, as fazendas do Rio Branco foram amplamente afetadas pelo 

decréscimo populacional ocorrido na comarca do Rio Negro. É de se supor que as precárias 

condições às quais os indígenas foram submetidos nesses estabelecimentos contribuíram para 

a deserção deles, afetando assim as atividades desenvolvidas. Não obtivemos, porém, 

informações mais detalhadas sobre este estabelecimento.   

Justamente pela falta de vaqueiros é que Souza solicitou o envio de “alguns vaqueiros e 

egoas tirados dos estabellecimentos que a Nação possue na Ilha de Joanes”.  Em Joanes havia 

três fazendas nacionais, propriedades outrora pertencentes aos mercedários: São Lourenço, 

Arari e Santo Antônio. Escrevendo em 1819, José de Brito Inglêz, afirmou que elas sofriam 

com extravio de gado, sendo necessária melhor administração para sustar esta situação.5 Não 

 
2 SOUZA, 1848, op. cit., p. 456. 
3 OFÍCIO de Manoel Bernardino de Souza ao Presidente da Província a 15 de fevereiro de 1830. Códice 892, d. 

67 - Correspondência de Diversos com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 15 fev. 

1830. 
4 BAENA, 1839, op. cit., p. 434. 
5 INGLEZ, José de Brito. Memória sobre a capitania do Pará. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 203, 1949, p.135-165. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B_G9pg7CxKSsT3VPeGhQTWFfSjQ/view>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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foi possível saber se o roubo de gado diminuiu ou foi sustado, mas é certo que o discurso de 

que a ilha era infestada de criminosos, desertores e mal feitores continuou importante na década 

de 1830. Em agosto de 1832, por exemplo, o juiz ordinário de Marajó sugeriu à presidência que 

fosse criada uma cadeia devido à presença de tais elementos.6 Em todo caso, as fazendas devem 

ter tido relevância para a economia paraense, já que Baena lista os réditos delas como uma das 

fontes de cabedais para o Estado.7  

Contudo, a situação das fazendas nacionais marajoaras nem sempre foi considerada 

adequada em termos de mão de obra. No início de 1826, o inspetor da Ilha de Joanes reclamou 

ao presidente da província ter requisitado às autoridades competentes “vaqueiros (...) como 

ligeiros necessários para promover a cobrança dos dízimos de Gado Vacum e Cavalar”, sem 

que tivesse sido atendido. O presidente então ordenou ao comandante militar de Marajó que 

tomasse as medidas necessárias para que as fazendas nacionais não sofressem com a falta de 

operários.8 Embora os estabelecimentos empregassem braços indígenas, há indícios de que ao 

menos na fazenda do Arari algumas escravas também foram utilizadas.9   

Chama a atenção o fato de que uma das funções da fazenda seria coletar o dízimo sobre 

a atividade pecuarista. E o que é mais curioso é que o comandante militar, ele próprio dono de 

vastos rebanhos e um dos homens mais ricos da província, fosse o encarregado de fazer os 

arranjos para a realização da cobrança do tributo. E, possivelmente, entre os ligeiros a serem 

enviados certamente deveriam estar tapuios. 

Em abril de 1828, Henry Lister Maw, um viajante britânico, alcançou a vila de Egas. 

Vindo do Peru, Lister Maw estava encarregado de levantar informações sobre o rio Amazonas 

pelo governo britânico. Segundo ele, próxima a vila “there was an imperial chacra (...) from 

which I do not think the emperor’s treasury derived much benefit, but of which the Indians 

complained, as many persons were compelled to work in it”.10 Aqui, como em outras fazendas 

nacionais, indígenas foram obrigados ao labor, gerando tensões e insatisfações. 

 
6 OFÍCIO do juiz ordinário Vicente Joaquim de Gusmão ao presidente da província José Joaquim Machado de 

Oliveira a 3 de agosto de 1832. Caixa 39, d. 38 - Ofícios das autoridades judiciárias (1831-1839). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 3 ago. 1832. 
7 BAENA, 1839, op. cit., p. 195. 
8 OFÍCIO do Presidente de Província ao Comandante Militar da Ilha do Marajó, Theodozio Constantino de 

Chermont, a 9 de março de 1826. Códice 831, d. 194 - Correspondência de Diversos com Governo (1826). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 9 mar. 1826.  
9 OFÍCIO do juiz ordinário Vicente Joaquim de Gusmão ao presidente da província José Joaquim Machado de 

Oliveira a 3 de agosto de 1832. Caixa 39, d. 38 – Ofícios das autoridades judiciárias (1831-1839). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 3 ago. 1832. 
10 MAW, 1829, op. cit., p. 285. Itálico nosso. 
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As fazendas nacionais do Rio Branco produziam “carnes salgadas, couros, manteigas e 

queijos”, que eram enviados em canoas até Barcelos a cada três meses. Segundo Fernandes de 

Souza, desde que o estabelecimento passou a ser gerido pelos comandantes militares do forte 

São Joaquim, a produção começou a minguar, situação essa que alcançou o início da década de 

1820.11 O estabelecimento nacional marajoara deve ter sido importante na produção da carne 

verde consumida na província. 

 

4.2 Arsenal de Marinha De Belém 

 

Segundo Ney Paes Loureiro Malvasio, o Arsenal de Marinha de Belém foi criado em 

1761, sendo o primeiro do gênero na América portuguesa. A criação do Arsenal foi 

consequência da reforma naval pombalina, que estabeleceu “novas unidades manufatureiras 

(Arsenais da Marinha) ligadas à produção naval e espalhadas” por todo Império luso, “criando 

vários postos de trabalho especializado (centenas de trabalhadores na distribuição dos 

estaleiros)”.12 Os Arsenais de Marinha tinham por objetivo a construção de embarcações, 

reparos de navios em trânsito e o corte de madeiras.13 

Durante o período imperial, inúmeros estaleiros estiveram em atividade, sendo que os 

de Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Belém foram os mais importantes. Um levantamento do 

Ministério da Guerra, realizado em 1865, apontou que desde a independência os estaleiros 

supracitados foram responsáveis por 90% das grandes embarcações fabricadas no país. O 

Arsenal de Belém foi o estaleiro que mais as produziu, sendo responsável por 21 delas, ou 28% 

do total. 14  

Por não ser o objetivo da presente pesquisa, não realizamos um levantamento exaustivo 

sobre as produções do Arsenal de Belém. Durante o recorte temporal deste estudo, localizamos 

referências ao início da produção de uma fragata e charrua e iguarités. Também no estaleiro 

foram feitas reformas e reparos nas embarcações.15  

 
11 SOUZA, 1848, op. cit., p. 456.  
12 MALVASIO, Ney Paes Loureiro. Distantes estaleiros: arsenais de marinha e a reforma naval pombalina. 

Jundiaí: Paco Editorial, 2012, p. 86 e 88-89. 
13 Ibidem, p. 91. 
14 CASTRO, Adler Homero Fonseca de. A Pré-indústria e Governo no Brasil: iniciativas de industrialização a 

partir do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro (1808-1864). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017, p. 260. 
15 OFÍCIO do Intendente da marinha ao presidente José Félix Pereira de Burgos a 2 de janeiro de 1826. Códice 

831, d. 1 - Correspondência da Presidência com Diversos (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).; 

OFÍCIO do presidente Barão de Bagé ao administrador da fábrica de Mojú a 25 de setembro de 1828. Códice 873, 

d. 81, 239 e 421 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
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Durante a segunda metade da década de 1820, em pelo menos duas vezes, a Coroa se 

referiu à situação do estaleiro estatal paraense de maneira negativa. Em 1830, o relatório do 

Ministério da Guerra descreveu que o Arsenal de Belém “não se acha atualmente em bom pé”.16 

Cinco anos antes, o ministro da Marinha enviou um ofício ao presidente do Pará, repreendendo-

o pelo “total abandono por falta de providências do governo (...)”. Considerando a relevância 

do Arsenal para a “segurança dela [província do Pará] e ainda a do Império”, o ministro mandou 

que o presidente desse ordens para que a construção naval fosse levada a cabo eficientemente.17 

Não temos como observar se a ordem dada pelo Ministério da Marinha foi cumprida, 

mas caso o presidente quisesse colocá-la em prática, precisaria trabalhar com o intendente da 

marinha. Entre 1823 e 1832, a intendência ficou a cargo de Manoel Luiz Gonçalves da Cunha.18 

Em linhas gerais, a função do intendente da Marinha era gerir os recursos do Arsenal. 

De acordo Thoríbio Lopes, o intendente Gonçalves da Cunha, vendo a necessidade de aumentar 

o fornecimento de madeiras às construções navais, criou duas fábricas de madeiras: a do rio 

Ubá e a do rio Mojú.19 Também sob os atributos do intendente esteve a distribuição de 

mantimentos e embarcações para diligências do Serviço Nacional Imperial. O objetivo das 

diligências, no mais das vezes, era recrutar índios para trabalhar no Arsenal ou nas fábricas de 

madeiras, e em diversos casos, ficou a cargo do intendente gerir o uso dos recrutados.20 

O construtor era o responsável pelo “desenho e construção dos navios, originalmente 

sendo um operário qualificado, só que com o tempo passou a ser um engenheiro com formação 

técnica e caráter militar”.21 No Pará, a Coroa enviou diretor construtor Pichon le Jeume no final 

de 1826. O fato de ser “diretor” lhe deu primazia sobre Valentim José, o outro construtor do 

estaleiro.22 A relação entre os dois foi de rivalidade, sendo apontada pelo Marquês de Paranaguá 

 
16 CASTRO, 2017, op. cit., p. 296. 
17 OFÍCIO do Visconde de Paranaguá ao Presidente da província do Pará, 8 de outubro de 1825. Caixa 29, s./n. - 

Ofícios de Diversos (1813-1829). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 8 out. 1825. 
18 LOPES, Thoríbio. Arsenal de marinha do Pará: sua origem e sua história. Belém: s./ed., 1945, p. 90.  
19 Idem. 
20 OFÍCIO de José Candido Claudino Faria ao intendente da marinha a 8 de abril de 1826. Códice 815, d. 106 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém); OFÍCIO 

do presidente da província Barão de Bagé ao Intendente da marinha a 10 de abril de 1830. Códice 873, d. 264, 270 

e 518 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
21 CASTRO, 2017, op. cit., p. 267. 
22 OFÍCIO enviado pelo Marquês de Paranaguá ao Presidente José Félix Pereira de Burgos a 20 de dezembro de 

1826. Códice 727, s./n. - Registros de Ofícios da Secretária dos Negócios da Marinha (1821-1839). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 20 dez. 1826. 
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como uma das causas da paralisação da construção de uma fragata de 1829. Dois anos depois, 

o construtor francês foi demitido.23 

 Abaixo, transcrevemos a tabela apresentada por Baena, discriminando os cargos no 

estaleiro estatal de Belém: 

 

Tabela 1 - Cargos no Arsenal de Marinha do Pará 

Quantidade Função Ordenando Anual 

1 Capelão 180$000 

1 Patrão-mor 300$000 

1 Construtor 876$000 

1 Contra Mestre 192$000 

1 Carpinteiro de machado 344$000 

1 Mestre de Calafates 344$000 

1 Polieiro 287$000 

1 Ferreiro 287$000 

10 Oficiais ferreiros 157$000 

20 Oficiais de polieiro 143$000 

120 Aprendizes de carpinteiro 157$000 

10 Serradores 91$000 

6 Tanoeiros 143$000 

50 Serventes para o serviço do Arsenal e Embarcação 68$000 

1 Patrão 120$000 

8 Marinheiros de 1° classe 120$000 

6 Marinheiros de 2° classe 96$000 

6 Grumetes de 1° classe 57$000 

4 Mandadores de carpinteiro de machado 287$000 

2 Calafates 287$000 

30 Oficiais mancebos aprendizes de calafate 172$000 

Fonte: BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. op. cit. p.152-153. 

 

Adler Castro mostrou que quanto mais especializada a função desempenhada no Arsenal 

do Rio de Janeiro, maior foi o ordenado pago. É possível que a mesma lógica tenha regido a 

desigualdade de estipêndios pagos àqueles que labutaram no estaleiro estatal de Belém. 

 
23 OFÍCIO do Marquês de Paranaguá ao presidente Barão de Itapecuru Mirim a 22 de dezembro de 1822. Códice 

727, s./n. - Registros de Ofícios da Secretária dos Negócios da Marinha (1821-1833). (Arquivo Público do Estado 

do Pará, Belém). 22 dez. 1822. 
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Trabalhamos com a hipótese de que a tabela que acima transcrevemos não esgotou o 

total de braços empregados no Arsenal de Belém na segunda metade de 1820. Em 1800, 

estiveram  

ao serviço do Arsenal mais de dois mil homens indianos, entre empregados no corte 

de madeiras destinadas a [sic] construção naval, embarque desse mesmo material, 

trabalho nas oficinas para a feitura das embarcações, tripulando os navios de guerra 

que defendiam a cidade de Belém, e as embarcações armadas expedidas para diversas 

diligências.24 

 

Se no início do século XIX, pelo menos 2 mil indígenas foram empregados no Arsenal, 

na segunda metade da década de 1820 o número de empregados não deve ter caído 

drasticamente, sobretudo considerando que duas fábricas de madeiras foram inauguradas. 

Para as funções especializadas e com ordenados maiores, a coerção econômica deve ter 

tido alguma relevância. Adler Castro mostrou que, em alguns casos, a Coroa mandava importar 

trabalhadores especializados, ao passo que, em outros, procurou capacitar elementos da 

Marinha brasileira.25 Aqui, mais uma vez, acreditamos ser uma hipótese razoável em relação ao 

Arsenal de Belém. 

Por outro lado, funções exercidas majoritariamente por indígenas, mas também pretos, 

tiveram na coerção física o principal meio de obtenção de mão de obra. Duas instituições 

arregimentaram braços para o Arsenal: a primeira foi a polícia do Arsenal que, segundo Baena, 

tinha por base “uma Companhia de Pedestres criada à vista da permissão expressa na Carta 

Regia de 12 de maio de 1798”. De fato, a referida carta régia previa a criação de uma companhia 

de pedestres, mas sem estabelecer que ela funcionaria como polícia do Arsenal.26 Vale observar 

que a polícia do estaleiro foi oficialmente extinta em 1832.27 

Em janeiro de 1830, o ajudante do corpo da polícia Mathias José Ribeiro partiu para as 

vilas de Conde e Beja para de lá “fazer conduzir carpinteiros para trabalhar no Arsenal da Mara”. 

Ribeiro levou consigo “hum cabo e dois soldos do mmo Corpo”.28 Diligências capitaneadas por 

Ribeiro com o intuito de recrutar compulsoriamente trabalhadores para o Arsenal foram 

recorrentes, especialmente nas vilas de Conde e Beja.29 Em julho de 1830, o presidente da 

província ordenou ao sargento-mor da polícia que recrutasse carpinteiros e calafates e os 

 
24 LOPES, 1945, op. cit., p. 88. 
25 CASTRO, 2017, op. cit.,  
26 CARTA..., 1857, op. cit., p. 434; BAENA, 1839, op. cit., p. 154. 
27 LOPES, 1945, op. cit., p. 92. 
28 PORTARIA do presidente Barão de Itapecuru Mirim às autoridades das vilas a 21 de janeiro de 1830. Códice 

873, d. 247 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 21 jan. 1830. 
29 PORTARIA emitida pelo presidente Barão de Itapecuru Mirim às autoridades das vilas a 11 de abril de 1830.  

Códice 873, d. 342 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 11 abr. 

1830. Ver também d. 421 e 423. 
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enviasse para o Arsenal, possibilitando assim que as diversas atividades paradas fossem 

reestabelecidas.30 

Em setembro de 1827, José Henriques de Moraes, capitão interino do corpo da polícia, 

enviou ao presidente de província uma relação dos carpinteiros capturados e enviados ao 

Arsenal. Salta atenção o fato de que todos eles eram não brancos: dos 15 elencados na lista, 

dois eram indígenas, um mameluco, dois mulatos e o restante eram pretos.31 A partir da relação 

fica evidente que índios, mulatos, pretos e mamelucos trabalharam juntos no Arsenal. Ela 

também levanta a questão sobre os critérios empregados pela polícia do Arsenal no 

recrutamento de braços para o estabelecimento – questão que só poderá ser respondida em 

pesquisas futuras. De qualquer forma, como hipótese, permanecemos com a ideia de que a 

maioria dos recrutados foram tapuios.  

A Milícia de Ligeiros também agrupou trabalhadores e os levou ao Arsenal para serem 

obrigados ao trabalho. Em janeiro de 1826, o presidente José Félix Pereira de Burgos deu ordem 

para que o coronel Ramos, Amandio e Garcia fizesse “marchar para o Arsenal, todos aquelles 

carpinteiros como os Calafates” que estivessem nos distritos sob jurisdição do militar para o 

Arsenal.32 Em abril de 1826, diante da necessidade do Arsenal de bater a quilha de uma fragata, 

mandou o presidente de província que o comandante do corpo de milicianos ligeiros de Cametá 

e Vigia enviasse 33 homens.33 

Não está claro em quais ocasiões uma ou outra instituição foi empregada para 

arregimentar braços. Em consequência, não podemos avaliar comparativamente a relevância de 

cada instituição para o Arsenal. 

Em todo caso, os tapuios e outros recrutados foram submetidos a duras situações no 

Arsenal. Em 1833, a vila de Beja tinha uma população de 876 almas, composta por índios e 

mamelucos. 34 Em dezembro de 1828, o capitão comandante da Milícia de Ligeiros desta vila, 

Joaquim Antônio de Faria Maciel, enviou um ofício ao presidente Bagé. Nele, acusa a ordem 

 
30 PORTARIA do presidente Barão de Itapecuru Mirim ao sargento mor da policia do Arsenal a 19 de julho de 

1830. Códice 873, d. 298 e 308 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 19 jul. 1830. 
31 OFÍCIO do capitão comandante do corpo da polícia Jospe Henriques de Moraes ao presidente da província José 

Félix Pereira de Burgos a 12 de setembro de 1827. Códice 853, d. 15 - Correspondência de Diversos com o 

Governo (1827-1837). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 12 set. 1827. 
32 OFÍCIO do presidente da província José Félix Pereira de Burgos ao comandante Ramos, Amandio e Garcia a 

11 de janeiro de 1826. Códice 831, d. 22 - Correspondência do Presidente com Diversos (1826). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 11 jan. 1826. 
33 OFÍCIO do secretário de governo Antônio Candido Ferreira ao comandante dos corpos de ligeiros de Cametá e 

Vigia Ramos, Amandio e Garcia a 22 de abril de 1826. Códice 831, d. 277 - Correspondência da Presidência com 

Diversos (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 22 abr. 1826. 
34 BAENA, 1839, op. cit., p. 293. 
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para enviar uma “Remessa dos Carpinteiros pa o Arcenal”, sendo que o recrutamento fora 

realizado “com toda moderação”.  

Mas o problema, na visão do militar, estava em outro lugar: os “Carpinteiros poderião 

ser rendidos detrez em trez mezes, afim de não padecerem as numerozas famílias que a maior 

parte deles tem de sustentar”. Não é possível precisar o tempo médio que cada indígena foi 

obrigado a labutar no Arsenal, sendo razoável afirmar que sempre excedeu aquele acertado com 

indígenas e autoridades locais.  

Além do tempo longevo no estaleiro, os carpinteiros também sofriam com a “falta de 

seus pagamentos, e enfalivemente necessitão de cuidar de em seus Estabelecimentos, para com 

suas colheitas suprir a esta mesma”.35  

Problemas relacionados a pagamentos não se resumiram apenas ao atraso: os ordenados 

do estaleiro eram menores do que os oferecidos por alguns particulares. Em janeiro de 1826, o 

presidente Burgos enviou um ofício ao coronel Ramos, Amandio e Garcia, ordenando que 

fossem enviados carpinteiros e calafates ao Arsenal. A autoridade máxima da província afirmou 

que “nenhum [carpinteiros e calafates] se pode agora queixar por dilaçoens de pagamentos, ou 

por se pagar menos naquele Serviço do que venceu no dos particulares sendo este vencimento 

que prometo pagar-lhes”.36 E para garantir o sucesso do recrutamento, o presidente enviou um 

edital, que continha a nova de que o estaleiro pagaria o mesmo ordenado oferecido por 

demandantes privados. 

Todo o esforço era para “por no estaleiro a Fragata”. E o público alvo era muito mais 

amplo do que o da Milícia de Ligeiros ou a polícia do Arsenal: além dos carpinteiros e calafates 

tapuios, “Brancos, Libertos, ou Escravos dos Particulares” poderiam concorrer ao estaleiro e 

“serem pagos como são pelos particulares”.37 

O presidente agiu com urgência, tomando medidas que não eram ordinárias. Mas essa 

urgência certamente foi conformada por um problema recorrente no Arsenal: a falta de 

operários para executarem os serviços do estaleiro. Dias antes se de decidir pela equiparação 

de ordenado com demandantes privados e mandar anunciá-lo em edital público, José Félix 

 
35 OFÍCIO do capitão comandante Joaquim Antonio de Faria Maciel ao presidente da província Barão de Bagé a 

28 de dezembro de 1828. Códice 853, d. 48 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1837). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 28 dez. 1828. 
36 PORTARIA do presidente José Félix Pereira de Burgos ao comandante dos corpos de ligeiros de Cametá e Vigia 

a 11 de janeiro de 1826. Códice 831, d. 22 - Portarias da Presidência (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 11 jan. 1826. 
37 PORTARIA do presidente da província José Félix perira de Burgos ao intendente da marinha Manoel Luiz 

Gonçalves da Cunha a 6 de março de 1826. Códice 831, d. 185 - Portarias da Presidência (1826). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 6 mar. 1826. 
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Pereira de Burgos solicitou ao intendente da Marinha uma lista dos “carpinteiros moradores de 

Conde e Beja que dezertaram do Arsenal”. Ele também ordenou que eles fossem presos e 

remetidos novamente ao estaleiro.38 Já vimos o perfil populacional de Beja, que era basicamente 

composto por tapuios. A população de Conde era composta 271 índios, 43 mamelucos e 86 

mestiços.39 Temos, portanto, que a maioria dos desertores mencionados foram tapuios. 

Três anos depois, especificamente em outubro, o Marquês de Paranaguá escreveu ao 

presidente da província do Pará sobre o “estado de atrazamento e paralisação total em que se 

acha a construção da nova Fragata dirigida pelo construtor Pichon”. Ele reconheceu a existência 

de uma crise econômica, mas também criticou a “parcialidade com que consta serem 

distribuídos os dinheiros Publicos por esse Governo”: os empregados de algumas repartições 

estavam recebendo em dia, ao passo que os “operários jornaleiros do Arsenal da Marinha (...) 

se devem nove mezes de seus jornaes, e ao mesmo Constructor Pichon se deviao quinze mezes 

dos seos vencimentos em junho do corrente anno”.40 

Certamente, este contexto no qual os tapuios obrigados ao trabalho não receberam os 

seus ordenados, além de serem coagidos a permanecer por um tempo maior do que o 

inicialmente previsto, contribuiu para que a deserção não fosse um fenômeno desprezível no 

Arsenal.. 

Os desertores poderiam se dirigir a locais diversos, como veremos adiante. Contudo, de 

acordo com o Marquês de Paranaguá, diante da situação a que os trabalhadores do Arsenal 

estavam submetidos, alguns deles, especificamente os “melhores operários”, acabavam sendo 

seduzidos para “trabalharem em fabricas de outras repartiçõens, onde lhes pagão pontualmente, 

são igualmente bem poderozos motivo para de todo paralizarem os trabalhos do Arsenal”.41 Não 

descartamos que alguns dos tapuios empregados no estaleiro da Marinha tenham desertado para 

trabalhar para outros demandantes, estatal ou privado, que oferecessem condições de trabalho 

mais vantajosas. 

Os problemas apontados pelo Marquês de Paranaguá não foram resolvidos. Em julho de 

1830, o Arsenal de Marinha estava “sem operários para os seus diferentes trabalhos”, resultando 

na total paralisação de algumas atividades. Por isso mesmo, mandou o presidente de província 

 
38 PORTARIA do presidente José Félix Pereira de Burgos ao comandante dos corpos de ligeiros de Cametá e Vigia 

a 3 de janeiro de 1826. Códice 831, d. 3 - Portarias da Presidência (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 3 jan. 1826. 
39 BAENA, 1839, op. cit., p. 299. 
40 OFÍCIO do Marquês de Paranaguá ao presidente Barão de Bagé de 29 de outubro de 1829. Códice 727, s./n. – 

Registros de Ofícios da Secretária dos Negócios da Marinha (1821-1833). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 29 out. 1829. 
41 Idem. 
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que o sargento-mor e comandante da polícia do Arsenal capturasse carpinteiros e calafates em 

Belém, e os enviasse ao estaleiro.42 

Por consumir grande quantidade de material lenhoso, foram criadas comissões para 

prover lenha e fábricas de madeiras, ambas com amplo uso de braços indígenas. 

 

4.2.1 Fábricas de madeira 

 

Em março de 1826, foi criada uma comissão para prover lenha para “fornecimentos dos 

Barcos a vapor que tocarem este Porto [de Belém]”. A localidade não foi definida de maneira 

fixa, permitindo que o fabrico de lenha ocorresse no rio Caraparú ou em qualquer outro. Para a 

realização do serviço, o tenente encarregado de comandá-lo teve à sua disposição um “sargento, 

dois soldados e dez índios, e ordens ao Intendente da Mar lhes preste os socorros competentes 

de mantimentos, cachassa e Ferramentas, e tudo o mais que se faz necessario”. O ordenado dos 

trabalhadores indígenas foi estipulado em 100 réis diários e foi pago pelo Arsenal da Marinha. 

As atividades da comissão estavam previstas para durar um mês.43 Em junho do mesmo ano, o 

presidente Burgos mandou que o intendente da Marinha apontasse ligeiros para o corte de lenha 

para os barcos a vapor, por ter vencido há muito o prazo daqueles que anteriormente tinham 

sido recrutados e obrigados a trabalhar na comissão. Não temos clareza, porém, de quanto 

tempo ela durou. 

As fábricas de madeiras tiveram tempo de funcionamento mais longo. Pelo menos três 

foram criadas para fornecer madeira às oficinas do estaleiro de Belém. A primeira foi a de 

Monte Alegre, em 1799. Ignácio Acciolli, descrevendo a fábrica de Monte Alegre, afirmou que 

ela era composta por “cinco fabricas de serrar madeiras, ocupando-se os trabalhadores somente 

a recorrer e serrar os grandes cedros que descem pelo Amazonas (...)”.44 As fábricas dos rios 

Ubá e Mojú foram criadas em 1828 e 1830, respectivamente.45  

 
42 PORTARIA do presidente da província Barão de Itapecuru Mirim ao sargento mor da polícia do Arsenal a 19 

de julho de 1830. Códice 873, d. 298 e 308 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado 

do Pará, Belém). 10 jul. 1830. 
43 OFÍCIO do presidente José Félix Pereira de Burgos ao tenente coronel João Antonio da Silva Egues a 6 de 

março de 1826. Códice 831, d. 179-180 - Correspondência da Presidência com Diversos (1826). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 6 mar. 1826. 
44 SILVA, 1833, op. cit., p. 261.  
45 BAENA, 1839, op. cit., p. 180. 
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O esquema organizacional das fábricas permanece obscuro. Em um documento, 

encontramos menção a um comandante.46 Pudemos levantar, porém, que a Milícia de Ligeiros 

as provia com mão de obra. Em janeiro de 1827, foi realizada uma diligência na ilha de Joanes 

para o “ajuntamento de ligeiros para o Serviço da Fábrica Imperial de Madeiras”. De fato, 

noutro documento fala-se de “ajuntamento de Índios” para serem enviados ao mesmo 

estabelecimento.47 Resta a dúvida se a polícia do Arsenal assistia às fábricas no recrutamento 

de braços. Em todo caso, é razoável supor que a maioria dos braços recrutados fossem tapuios. 

Em linhas gerais, a função das fábricas era prover o Arsenal com madeiras, embora os 

detalhes nos sejam desconhecidos. Em dezembro de 1827, o ajudante Francisco José Sales fez 

um inventário dos materiais existentes na “Fábrica do corte das Madeiras de Construção” e das 

madeiras que “tem regressado ao Arcenal”.48 Em 1830,  uma comissão encarregada de avaliar 

os estabelecimentos da Marinha sugeriu medidas que poderiam ser tomadas pelo governo local. 

Dentre elas, consta que “ofazer se carregar em receita ao Arsenal (...) pelo seo justo valor 

marcado (...) os feixes de varas, sipós, ubem, palha de ubussú” que são remetidas das “Fabricas 

de Madeiras dos Rios Mojú e Bahá”. O problema era que os artigos produzidos nesses 

estabelecimentos eram vistos como de pouco valor, o que ocasionou prejuízos ao Arsenal.49   

No final de 1829 e início de 1830, o Conselho Geral de Província discutiu a abolição 

das fábricas nacionais. Como veremos mais à frente, os conselheiros excetuaram as fábricas de 

madeiras, condicionando o término das atividades ao início do trabalho de provedores privados. 

Em 1831, as administrações nacionais foram extintas, mas as fábricas de madeiras continuaram 

a funcionar. 

Em 1832, o Ministério da Marinha “ordenou a extinção das três de madeira 

estabelecidas para a construção naval”, isto é, as dos rios Mojú e Ubá e a de Monte Alegre.50 É 

certo que as autoridades paraenses relutaram em cumprir a ordem e as mantiveram em 

funcionamento.  

 
46 OFÍCIO do presidente da província José Félix Pereira de Burgos ao juiz do julgado do rio Mojú a 10 de março 

de 1828. Códice 799, d. 891 - Correspondência de Diversos com o Governo (1824-1829). (Arquivo Público do 

Estado do Pará, Belém). 10 mar. 1828. 
47 OFÍCIO do comandante Marcelo Paulo de Barros ao presidente da província José Félix Pereira de Burgos a 10 

de janeiro de 1827. Códice 853, d. 1-2 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1837). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 10 jan. 1827. 
48 OFÍCIO do ajudante Francisco José Sales ao presidente da província José Félix Pereira de Burgos a 23 de 

dezembro de 1828. Códice 853, d. 19 - Correspondência de Diversos com o Governo. (Arquivo Público do Estado 

do Pará, Belém). 23 dez. 1828. 
49 OFÍCIO enviado pelo Marquês de Paranaguá ao presidente Barão de Bagé a 8 de janeiro de 1830. Códice 727, 

s./n. - Registro de Ofícios da Secretária dos Negócios da Marinha. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 

8 jan. 1830. 
50 LOPES, 1945, op. cit., p. 92. 
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Contudo, acreditamos que a dinâmica de funcionamento já fosse outra. Em 1831, houve 

“uma redução no sistema de construção de navios de guerra, sendo ordenado que se 

extinguissem os cargos de intendentes (...)”.51 A ordem também mandou demitir os funcionários 

de quatro arsenais no Império. O estaleiro paraense continuou funcionando, mas com um 

orçamento reduzido.52 Se neste ano a Milícia de Ligeiros foi extinta, em 1832 foi a vez da polícia 

do Arsenal ser abolida, o que deve ter implicado em consideráveis mudanças nos meios 

obtenção de braços para o estaleiro.  

 

4.3 Fábricas Nacionais 

 

Vicente Salles definiu as fábricas nacionais como um mecanismo de opressão que 

incidiu sobre a população indígena (mas que ele considera cabocla) já a partir do final do século 

XVIII. Tais estabelecimentos se ocuparam de atividades “extrativistas, da madeira, da castanha, 

borracha, cacau etc.”. Também houve fábricas de manteiga de tartaruga, anil, carvão e algodão, 

cacoais, olarias.53 

Os gêneros coletados ou produzidos nestes estabelecimentos tinham saídas diversas: o 

algodão e as drogas do sertão, como o cacau e o anil, devem ter sido exportados para a Europa. 

A manteiga de tartaruga e peixes, por sua vez, devem ter sido destinados ao abastecimento da 

província. 

Segundo Salles, por “fábrica” não se deve entender instalação fabril, embora alguns 

gêneros pudessem ser beneficiados, como foi o caso das madeiras enviadas às fábricas de 

Óbidos e Igarapé Mirim.54 As fábricas de madeira não foram as únicas a realizar 

beneficiamento: “o beneficiamento primário, sem assumir característica industrial, 

simplesmente artesanal, abrangia também a extração do látex”.55  

Na documentação não encontramos menções aos estabelecimentos de Óbidos e Iguarapé 

Mirim. Na verdade, nas subseções que se seguem, não abordaremos todas as fábricas nacionais, 

até por não termos conseguido levantar informações sobre muitas delas. Assim, o critério que 

adotamos na seleção das administrações nacionais a serem discutidas foi o de que tivéssemos 

um mínimo de informação disponível.  

 
51 CASTRO, 2017, op. cit., p. 259. 
52 Idem. 
53 SALLES, Vicente. Memorial da Cabanagem: esboço do pensamento político-revolucionário no Grão-Pará. 

Belém: CEJUP, 1992, p. 59-63. APEP, Códice 873, 261, 468, 469, 470, 472, 484; Códice 815, d 94, 102, 122. 
54 Ibidem, p. 62. 
55 Idem. 
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Antes prosseguir, ressaltamos que as fábricas de madeira eram consideradas 

administrações nacionais. Entretanto, elas foram analisadas na seção anterior por estarem 

diretamente vinculadas ao Arsenal da Marinha. 

 

4.3.1 Projeto para reativação das fábricas nacionais no Rio Negro 

 

Em meados de 1820, a situação na maior parte das fábricas nacionais não parece ter sido 

favorável, especialmente no Rio Negro. Criadas em 1793 pelo governador Manoel Lobo da 

Gama, as administrações nacionais rionegrinas eram voltadas para gêneros diversos como o 

anil, piaçaba, salsa e “de tudo que podia utilizar a Fazenda pública”.56 

O impacto destes estabelecimentos não demorou a se fazer sentir no cotidiano dos 

indígenas que viviam na região do Rio Negro. Os índios obrigados a trabalhar nessas fábricas 

foram forçados a “desistir de sua particular [plantação]”, afetando assim a subsistência deles. 

Enquanto houve trabalhadores disponíveis, as administrações e a região tiveram expressiva 

atividade econômica. Porém, com a “deserção dos habitadores Índios”, decaiu expressivamente 

as atividades das fábricas nacionais.57 

Não deixa de ser interessante que Fernandes de Souza tenha proposto que “as fabricas 

utilíssimas das Piaçabas devem ficar privativamente pertencendo a Fazenda Pública (...) e as 

mais revertem-se aos particulares”. No que se refere a braços, a viabilidade de tais 

estabelecimentos ocorreria através da ação missionária e de uma força coerciva que punisse os 

indígenas que se recusassem a trabalhar.58 

Em novembro de 1825, o Imperador baixou uma portaria ordenando que Hilário Pedro 

Gurjão inspecionasse os “Estabellecimentos de Fábricas de Manufacturas e Cultura da 

Piassaba, Olaria, Algodão, Manteiga, e Anil” do Rio Negro. Em janeiro do ano seguinte, um 

plano foi esboçado por Joaquim de Anveres Corte Real, que se ofereceu para a administrar a 

manufatura “das Manteigas de Tartarugas e das amarras de Piassaba e Olaria”.59 

Na condição de administrador de tais manufaturas, Corte Real perceberia “a sexta parte 

de todo o liquido rendimento destes trez objetos”. O tempo no gerenciamento das fábricas seria 

 
56 OFÍCIO do vigário André Fernandes de Souza ao presidente da província José Félix Pereira de Burgos a 6 de 

julho de 1826. Códice 815, d. 122 - Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 6 jul. 1826. 
57 Idem.  
58 Idem. 
59 REPRESENTAÇÃO de Hilário Pedro Gurjão ao presidente da província José Félix Pereira de Burgos a 3 de 

agosto de 1826. Códice 839, d. 50 - Correspondência dos Presidentes com Diversos (1826-1827). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 3 ago. 1826. 
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estipulado pelas autoridades municipal, militar e jurídica. Questão importante foi a ordem para 

que essas autoridades fizessem “regressar de todas as partes da Província do Pará os 

mencionados tráficos de todos aquelles Indios que já foram nelles [nas fábricas nacionais] 

empregados”.60  

A ausência de braços para as fábricas nacionais fez com que Gurjão realizasse uma 

reflexão sobre os motivos da deserção em massa: os índios estavam “descontentes de os 

haverem tractado desumanamte com castigos extraordinários, ou por não lhes pagando jornal 

algum”. Outra motivação para a deserção, de acordo com Gurjão, teria sido “desleixo e inépcia 

dos Administradores ou Governos, deixando abandonar taes estabecemtos, ou finalmte por que 

mmo depropozito, e com sinistras intenções o fizessem como me consta”.61 

Assim, a viabilidade desses estabelecimentos passava por condições de trabalho menos 

duras. Não deixa de ser curioso que Gurjão afirme que os outros estabelecimentos extrativistas 

existentes na comarca deveriam ser “dirigidos de huma [forma] mais econômica eutil tanto aos 

interesses da Fazenda Pública, como ados Indios, ou Gentios cathequizados, ereduzidos, que 

erão ordinários”. Os indígenas, a maior parte deles tapuios, eram os empregados nas fábricas 

nacionais.62   

Gurjão não estava sozinho ao apontar que as condições de trabalho a que os índios foram 

submetidos nas fábricas nacionais foram duríssimas. Raiol definiu as fábricas como 

“estabelecimentos criados sob a inspiração de alguns especuladores a fim de melhor se 

locupletarem com o trabalho dos pobres Índios (...)”.63 Os indígenas poderiam ser capturados 

em diligências e então enviados às fabricas nacionais, onde trabalhavam recebendo entre 80 e 

140 réis diários. O ordenado, porém, não era pago de uma vez, mas “a longos prazos de mora, 

não havendo nunca o mínimo saldo a favor desses infelizes, que figurando sempre como 

devedores de seus supostos patronos, se tornavam sempre servos da gleba (...)”.64 Portanto, a 

compulsoriedade não residia apenas na coerção física, presente no recrutamento, mas também 

através de dívidas que, por serem jamais pagáveis, obrigavam os indígenas a trabalharem nos 

estabelecimentos nacionais.  

Vale observar que a produção de manteiga de tartaruga tinha saída certa no mercado 

interno da província, sendo um dos produtos que maior valor alcançou entre aqueles produzidos 

ou coletados na província do Rio Negro. Esta foi a realidade entre 1812 e 1819, mas este item 

 
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Idem. 
63 RAIOL, 1970, op. cit., p. 202. 
64 Idem. 
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continuou tendo grande importância no período da presente pesquisa, razão pela qual a maioria 

das canoas partindo do Rio Negro em direção a Belém tinha manteiga entre os gêneros a serem 

comercializados. Quanto à produção de piaçava, ela parece ter sido empregada na fabricação 

de cordas utilizadas por embarcações diversas para vencerem trechos difíceis nos rios, como 

cachoeiras. Não por acaso, o Arsenal da Marinha foi um demandante relevante das cordas de 

piaçaba.65 Em outras palavras, as administrações nacionais poderiam ter viabilidade econômica, 

embora isso dependesse sobretudo de mão de obra que produzisse ou coletasse os gêneros em 

questão. 

O plano foi recebido pelo presidente e debatido no Conselho de Governo. Segundo o 

presidente Burgos, “se fazia interessante a Província do Rio Negro”, mas também à do Pará, 

pelas relações comerciais e dependência estabelecida entre as duas províncias, que “se fizesse 

effectivamte reviver os estabelecimtos de Fabricas e Manucfatura, e Agricultura assim como 

olarias, manteigas de Tatarugas, filaturas e tiçumes de algodão, cordaria de piassaba e 

preparação de anil”.66 Fica insinuado que a intenção de “reviver” as fábricas nacionais do Rio 

Negro era o de reflorescer a economia da comarca. E, de fato, no colegiado, governadores da 

comarca e mesmo autoridades mais importantes do Grão-Pará foram acusadas de promoverem 

uma “criminoza (...) inercia” e de alijar da direção de tais estabelecimentos “gigantescos 

indivíduos que hoje serião se tivessem sido considerados” por homens de melhor estirpe 

política.67  

Quanto ao plano em si, foi deliberado que seria de bom alvitre solicitar o parecer do 

vigário André de Souza Fernandes, cuja autoridade era reconhecida desde que escrevera um 

“memorial histórico e cronológico” da região do Rio Negro.68 Em junho do mesmo ano, o 

parecer do vigário chegou ao Conselho de Governo. A julgar do que se pode inferir da ata do 

Conselho, Fernandes de Souza concordava com a utilidade das fábricas nacionais, mas 

ponderou que a administração dos estabelecimentos deveria ser “exclusivamte por conta da 

Fazenda pública”. O vigário relacionou a gestores privados a deserção dos “Indios applicados 

em semelhantes tráficos, ate quaze absoluta despovoação desta raça nos lugares e villas daquella 

 
65 LOPES, 2013, op. cit., p. 170; CÓDICE 802, sessão de 6 de novembro de 1827 - Atas do Conselho de Governo 

(1824-1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
66 Sessão de 9 de junho de 1826, CÓDICE 802 - Atas do Conselho de Governo (1824-1831). (Arquivo Público do 

Estado do Pará, Belém).  
67 Idem. 
68 Idem. O texto referido é “Noticias geográficas da capitania do Rio Negro no grande rio Amazonas exornadas 

com várias noticias históricas do paiz, do seu governo civil e politico, e de outras cousas dignas de atenção” 

publicado na revista do IHGB, em 1848, mas que deve ter circulado pela província do Pará logo após ter sido 

finalizado, ainda no início de 1820. Ver SOUZA, 1848, op. cit., p. 411-504. 
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província [do Rio Negro]”, resultando na “aniquilação do commercio florecente de mtas 

especiarias e gêneros espontâneos e cultivados”.69  

Além do aval da principal autoridade no assunto, a viabilidade da proposta foi pensada 

através do prisma da mão de obra, razão pela qual o presidente aceitou a proposta de investigar 

e capturar os índios que haviam desertado das fábricas nacionais rionegrinas.70 

A despeito do plano ter sido aprovado ainda em 1826, ele não foi implementado neste 

ano. Em fevereiro de 1827, o presidente de província mandou Fernandes de Souza dar prontas 

providências para que se restabelecesse as “fabricas e mais estabelecimentos uteis na Prova do 

Rio Negro” e por isso mesmo requisitou que o religioso lhe enviasse um “parecer sobre as ditas 

providencias”.71 Não nos foi possível determinar quando exatamente o presidente expediu 

ordens à “Câmara [da Barra do Rio Negro], Ouvidor e Commante Militar” do Rio Negro, junto 

com a cópia do plano para reabilitar as fábricas nacionais. Em todo caso, em abril do mesmo 

ano, as três autoridades do Rio Negro enviaram uma representação à presidência, na qual 

taxaram a proposta de Corte Real como “quimérica e actualmente inezequivel”. A inspeção das 

fábricas nacionais também foi classificada como “inútil, damnoza, e opreçora dos Povos 

prejudicial a Fazenda Publica e proveitoza somente ao mencionado Anveres”.72 

Segundo os autores da representação, o declínio populacional e a consequente falta de 

braços era uma das “cauzas eficientes da decadência, e as que obstão o augmento desta 

Provincia”. Recusando a interpretação de que a queda populacional fora relacionada a 

subjugação da população indígena, os autores do documento apontaram quatro fatores: “a 

construção de colônias no Rio Madeira ocasionou uma “mortandade imença dos Indios”. Em 

segundo, a massiva deserção dos indígenas, ocasionada pelas frequentes “levas prizoens para 

servirem de remeiros” para transportar bens e pessoas. Terceiro, o quadro epidemiológico 

desfavorável aos indígenas. Por fim, e aqui voltamos a um tópico abordado no capítulo anterior, 

a falta de descimentos realizados pela Fazenda Pública. O fato de os descimentos terem sido 

proibidos “em virtude do disposto na Carta Régia de 12 de Maio de 1798” impedia que o 

 
69 SESSÃO de 18 de julho de 1826. Códice 802 - Atas do Conselho de Governo (1824-1831). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém).  
70 SESSÃO de 6 de novembro de 1827. Códice 802 - Atas do Conselho de Governo (1824-1831). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém).  
71 OFÍCIO do presidente José Félix Pereira de Burgos ao vigário da comarca do Rio Negro André Fernandes de 

Souza a 5 de julho de 1827. Códice 839, d. 8 - Correspondência dos Presidentes com Diversos (1826-1827). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 5 jul. 1827. 
72 SESSÃO de 6 de novembro de 1827. Códice 802 - Atas do Conselho de Governo (1824-1831). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém).  
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crescimento da população e o aumento da oferta de braços aos demandantes públicos e 

privados. 

Esse contexto, e mais especificamente o quadro epidemiológico – argumentaram os 

autores da representação – evidenciava a “dificuldade de se promptificar o pequeno numero de 

operários que se exigião pa Feitoria da Piassaba na Vila de Thomar, para a Ribeira, Olaria e 

Fabrica de amarras deste Lugar”.73  

Com os poucos habitantes não brancos das vilas rionegrinas, as três autoridades 

relataram ter sido estabelecido um sistema no qual os salários eram pagos em dia, os prazos de 

rendição respeitados religiosamente, tudo isso em um esforço para evitar a deserção desses 

trabalhadores. Em troca, diversos estabelecimentos públicos foram reformados e algumas obras 

tocadas. Contudo, a intensificação da demanda por braços, que o plano iria ocasionar, colocaria 

em xeque esse precário sistema.74   

Os autores da representação questionaram as qualidades de Corte Real para assumir o 

posto de administrador, afirmando que ele não tinha altos rendimentos, geria mal as 

propriedades que possuía e que tinha manias de grandeza. Eles apresentaram os termos nos 

quais o plano talvez fosse possível: a inspeção dos estabelecimentos deveria ser feita por meio 

de “Cabos e Feitores”, que perceberiam um sexto da produção que fosse entrada no Armazém 

Imperial. A “olaria e Fabrica [ilegível] se tirem aos particulares os seus assalariados”. A 

manufatura da manteiga deveria ser feita juntamente com a dos particulares, utilizando para tal 

serviço metade dos índios habitantes das vilas ao longo do Solimões.75   

Na ata do Conselho de Governo há menções a uma contra representação e a um 

documento da Câmara da Barra do Rio Negro, que se manifestou positivamente em relação à 

proposta de Corte Real. No entanto, eles não foram transcritos.  

A oposição ao plano de Corte Real não ficou apenas nas palavras, mas informou a 

recepção dele. Possivelmente, em abril de 1827, a administração da “Feitoria de Piassaba da 

vila de Thomar” lhe foi passada.76 Porém, o Senado da Câmara da Barra do Rio Negro entendeu 

que a entrega da cordoaria deveria ser postergada “por não ter o sobreditto Anveres Piassaba 

alguã para ser trocida, e por que havendo-a para trocer produzida pelos Dizimos, e pela 

Feitoria”. Houve o entendimento de que não estava no plano conceder à Corte Real “os sextos 

 
73 Idem. 
74 Idem. 
75 Idem. 
76 SESSÃO de 6 de novembro de 1827. Códice 802 - Atas do Conselho de Governo (1824-1831). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém).  
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de hum rendimento que nenhum cuidado nem fadiga lhes tem custado”. Já a olaria estava 

passando por reformas e melhoramentos, e o documento insinua que ela não foi passada à 

direção de Corte Real.77  

É possível que a oposição ao plano de reativação das administrações nacionais tenha 

sido motivada também pelo fato de que a Corte Real era ligada a Hilário Pedro Gurjão, que por 

sua vez tomara parte no processo que transformou o Rio Negro de província independente em 

comarca do Pará. Segundo Vitor Marcos Gregório, em 1821, no bojo das Cortes de Lisboa, o 

Rio Negro foi elevado a província. Três anos depois, a Carta Constitucional estipulou que a 

divisão do Império em províncias seria feita seguindo a “forma em que atualmente se acha”. 

Mas nenhum presidente foi designado para o Rio Negro, o que tornou indefinido o status: se 

província, se comarca da província do Pará. Ainda em 1824, o presidente da província do Pará, 

José Félix Pereira de Burgos, dissolveu a junta governativa do Rio Negro e nomeou Hilário 

Pedro Gurjão como comandante militar, que ficou no cargo por três anos.78 A dissolução da 

junta significou que o Rio Negro não seria mais exclusivamente gerido pelas suas elites. A 

informalidade do status de “comarca” acabou em 1833, quando Rio Negro passou a ser 

denominada comarca do Alto Amazonas.79 

A questão é que o plano de Corte Real pode ter sido visto como uma ingerência de 

Belém, na medida em que aqueles apontados para gerir as fábricas nacionais estavam ligados, 

de alguma maneira, à supressão da autonomia do Rio Negro.  

Não nos foi possível acompanhar os desdobramentos acerca do plano de Corte Real, 

mas a discussão sobre as fábricas nacionais demonstra a sua importância econômica para a 

comarca do Rio Negro. A partir de 1829, o Conselho Geral da Província passou a discutir uma 

proposta para abolir as administrações nacionais, como teremos a oportunidade de ver mais 

adiante. O que é relevante aqui é que alguns conselheiros defenderam a ideia de que os 

estabelecimentos do Rio Negro não deveriam ter as suas atividades encerradas.80 Temos, 

 
77 Idem. 
78 GREGORIO, Vitor Marcos. Dividindo as províncias do Império: a emancipação do Amazonas e do Paraná e 

o sistema representativo na construção do Estado nacional brasileiro (1826-1854). Tese (Doutorado em História) 

– Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 158-162. 
79 Idem. A associação entre Gurjão e os grupos políticos que disputavam o domínio do Pará e eram contrários pode 

ser vista em 1832. Logo após a dissolução de um levante inicialmente com demandas dos soldados indígenas, mas 

que se transformou em uma revolta autonomista, ele foi o escolhido para ser o comandante militar do Rio Negro 

pelo presidente do Pará. Ver RAIOL, 1970, op. cit., p. 256-270. 
80 SESSÃO de 24 de dezembro de 1829. Códice 889. Atas do Conselho de Governo (1829-1831). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 24 dez. 1829; SESSÃO de 5 de janeiro de 1830. Códice 889. Atas do Conselho de 

Governo (1829-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 5 jan. 1829 
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portanto, um indicativo de que as fábricas nacionais do Rio Negro estiveram em atividade ao 

longo da segunda metade da década de 1820, embora não seja claro de que maneira.  

Em termos do perfil da mão de obra das fábricas nacionais do Rio Negro, pelo que vimos 

acima, fica claro que os trabalhadores eram não brancos, sendo a maior parte indígena. Em 

outros estabelecimentos nacionais ou localizados em outras regiões do Pará também houve o 

emprego não apenas de indígenas, mas também de pretos libertos. Foi o caso de Cipriano 

Antônio, liberto que trabalhou nas fabricas até idade avançada, quando solicitou e obteve 

dispensa delas.81  

Na documentação há diversas menções à atuação da Milícia de Ligeiros na comarca do 

Rio Negro, fosse para arregimentar braços para o Serviço Nacional Imperial, fosse para 

demandantes privados.82 Assumimos que a Milícia de Ligeiros proveu braços às fábricas 

nacionais rionegrinas. Como já dito acima, esta forma de compulsoriedade se encontrava com 

outra: o aviamento. Por terem dívidas sempre impagáveis, os indígenas foram obrigados a 

permanecer trabalhando nestes estabelecimentos por um período não necessariamente regulado 

pelo juiz local ou militar responsável por distribuir os índios arregimentados pela Milícia de 

Ligeiros. 

A função das administrações nacionais era captar recursos para o debilitado cofre 

público da comarca e movimentar a economia local. Não por acaso, em 1819, Brito Inglez 

afirmou que elas poderiam tirar a dependência econômica do Pará em relação ao Maranhão.83 

Em fevereiro de 1826, o presidente da província solicitou que o escrivão da Junta da Fazenda 

que informasse “da importância que tem entrado nos Cofres Públicos proveniente da venda da 

canella produzida do Canelal Nacional Imperial”, localizado em Belém. O escrivão também 

deveria reportar a total produção do estabelecimento e a “importância do seu custo”.84 Não é 

improvável que a Junta da Fazenda tivesse que prestar contas de todas as fábricas nacionais sob 

sua jurisdição, informando a situação econômica delas. Esses relatórios devem ter sido chave 

para possíveis tomadas de decisão sobre tais estabelecimentos. 

 

 
81 PORTARIA emitida pelo presidente Barão de Bagé a 10 de julho de 1828. Códice 873, d. 31 - Portarias da 

Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 10 jul. 1828. 
82 OFÍCIO do ouvidor geral da comarca do Rio Negro Manoel Bernardino de Souza aos juízes ordinários das vilas 

de Thomar, Moura e Barcelos a 20 de maio de 1829. Códice 892, d. 27 e 28 - Correspondência de Diversos com 

o Governo. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 20 mai. 1829. 
83 INGLEZ, 1949, op. cit., p. 135-165. 
84 OFÍCIO do secretário interino do governo Geraldo José de Abreu ao escrivão deputado da Junta da Fazenda 20 

de fevereiro de 1826. Códice 831, d. 151 e 152 - Correspondência da Presidência com Diversos (1826). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 20 dez. 1826. 
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4.3.2 Pesqueiros 

 

Em Soure, na comarca do Marajó, um pesqueiro foi criado no final do século XVII. Ele 

conheceu dois tipos de administração: a estatal e a de particulares, através da arrematação de 

contratos. A última esteve em vigor até 1822, quando tornou a ser gerido pelo Estado. Ignácio 

Accioli afirmou que o pesqueiro “permaneceu administrado por conta do Estado em falta de 

arrematante”.85 De acordo com Baena, em 1827, a Junta da Fazenda extinguiu “os lugares da 

dita administração, e ordenou que a Feitoria remetesse os peixes aos Armazens da Marinha (...) 

e que elles dispendessem no maneio da mesma feitoria o que ella exigisse”.86 

A organização do pesqueiro era a seguinte: entre 1822 e 1827, o pesqueiro teve um 

“Oficial subaterno ou Official inferior, que feitorizava os respectivos trabalhos, um 

Administrador na Cidade, um Armazem de venda e um Vendedor”. Do cabedal levantado com 

as operações financeiras do pesqueiro, era feita “uma deducção, que servia de gratificar os ditos 

empregados e de satisfazer a custagem do maneio”.87 Em 1831, os gastos com pessoal e material 

no pesqueiro de Joanes foram da ordem de 1:640$000, ao passo que em Franca foram 

dispendidos 1:100$000. O administrador do estabelecimento marajoara, Joze Félix da 

Conceição, percebeu 40$000 anuais, três vezes menos que Antônio Francisco Perdigão, 

administrador do que geriu o pesqueiro de Vila Franca.88 

Ao feitor coube a supervisão do trabalho realizado pelos indígenas, que sem dúvida 

procuraram evitar de toda maneira serem recrutados e enviados ao pesqueiro. Na opinião de 

Ignácio Accioli, o estabelecimento marajoara “tem cooperado com a deserção da população 

Indiana obrigadas a prestar o seo contingente de braços”.89 

Em janeiro de 1825, o tenente Luis Manoel Pinto representou ao presidente sobre alguns 

problemas que o pesqueiro estava enfrentando: ele afirmou que estavam faltando 20 

trabalhadores no estabelecimento, e que as suas requisições por “índios capazes e mulheres” 

estavam sendo ignoradas pelos juízes ordinários de Joanes. Ele ainda ponderou que “he de 

muita validade a Tropa de 1° linha (...) para acompanharem os referidos índios aos trabalhos 

(...)”. De fato, desde a sua fundação, o pesqueiro tinha um oficial superior, dez praças e seis 

 
85 SILVA, 1833, op. cit., p. 334. 
86 BAENA, 1839, op. cit., p. 368. 
87 Idem. 
88 ORÇAMENTO da Receita e Despesa da Província do Pará, para o anno financeiro de 1 de julho de 1831 a 30 

de junho de 1832. Caixa 35, d. 101A - Ofícios, Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém).  
89 SILVA, 1833, op. cit., p. 334. 
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soldados, sendo que dois deles “se conservão na pescaria de tainhas” com alguns índios do 

estabelecimento. Assim, os tapuios trabalhavam sob a supervisão de soldados, que deveriam 

evitar que eles fugissem ou se apropriassem dos pescados. Contudo, Pinto reclamou que dois 

soldados designados para vigiar os tapuios estavam se embebedando com os vigiados. Por isso 

mesmo, solicitou providências da presidência.90  

Baena e Ignacio Accioli discordam sobre a metodologia empregada pelos trabalhadores 

índios nas pescarias. Enquanto Baena insinua que eles ordinariamente faziam uso de uma 

buzina, uatupús, para atrair os peixes para suas redes, Accioli afirma que os índios só lançavam 

mão de tal procedimento quando da escassez de peixes.91  

Não nos foi possível estabelecer os papéis desempenhados pelo vendedor e pelo 

administrador do pesqueiro. Assumimos como hipótese a generalização de José Veríssimo de 

que a organização hierárquica do pesqueiro de Soure deve ter sido observada na maioria dos 

estabelecimentos similares no Pará.92 

No Baixo Amazonas houve pelo menos dois pesqueiros no período da presente pesquisa. 

O primeiro se localizou em Faro, que foi uma vila conhecida por ter lagos fartos de peixe boi, 

de cuja gordura se fazia uso como azeite, piracurú e tartarugas. O pesqueiro foi mantido pela 

Fazenda Pública e “para cujo serviço eram os Índios obrigados mediante o ridículo estipêndio 

de 30 réis diários”.93 Possivelmente, a arregimentação destes braços indígenas ocorreu dentro 

dos marcos da carta régia de 12 de maio de 1798, que previa a possibilidade de pescadores 

serem trabalhadores exclusivos de pesqueiros, como já foi visto no capítulo anterior.  

O segundo foi estabelecido em Vila Franca, e trata-se da administração nacional sobre 

a qual mais informações obtivemos. O estabelecimento foi fundado em 1783, devido à “extrema 

fartura de peixe, que a natureza benfica liberaliza nos lagos” que a circundam, e passou a ser 

gerido pela Junta da Fazenda a partir de janeiro de 1801, que apontava o seu administrador. O 

pesqueiro teve as suas atividades finalizadas em 1831, a partir da deliberação do Parlamento.94 

Ignácio Accioli registra que, em 1830, rendeu 1:851$440 réis. Na opinião dele, o pesqueiro, 

assim como o cacoal localizado na mesma vila, serviu aos “interesses dos administradores, e de 

opressão dos índios que as vilas eram obrigadas a prestar para a sua manutenção”.95 

 
90 OFÍCIO do tenente Luís Manoel Pinto ao Presidente de Província a 12 de janeiro de 1825. Códice 827, d. 7 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1838). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 12 jan. 

1825. 
91 BAENA, 1839, op.cit., p. 369. SILVA, 1833, op. cit., p. 334. 
92 VERÍSSIMO, 895, op. cit., p. 163. 
93 SILVA, 1833, op. cit., p. 264; BAENA, 1839, op. cit., p. 107 e 303. 
94 BAENA, 1839, op. cit., p. 302. 
95 SILVA, 1833, op. cit., p. 262. 
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Um militar, cujo nome é ilegível, tinha opinião similar a Accioli. Escrevendo em março 

de 1826, ele procurou justificar o “extravio de ligeiros da Compa do meu Commando tendo-se 

derramado pelos diferentes districtos deste Continente”. Ele apontou dois motivos para a 

deserção dos tapuios. O privilégio “de serem isentos de qualquer outro serviço os índios e 

índias moradores da mesma [vila]” não estava mais sendo observado. Caso fosse cumprida, 

esta condição permitiria ao pesqueiro fazer requisições não concomitantes. Se este privilégio 

estava sendo minado, era devido justamente à apropriação de braços por autoridades locais 

como logo veremos. 

Com menos indígenas disponíveis para trabalhar no pesqueiro, aqueles nele empregados 

foram obrigados a trabalhar “pezado tempo que dobrão no serviço (...) o que sempre lhes foi 

odioso”.96 Não nos foi possível precisar o tempo médio a que os tapuios foram obrigados a 

labutar no estabelecimento. Em todo caso, era uma tendência geral dos demandantes coagir os 

indígenas a trabalhar por um período maior do que o inicialmente previsto e/ou acertado. 

Quatro anos depois, em abril de 1830, o administrador do pesqueiro reclamou da falta 

de índios para realizarem as atividades no estabelecimento. Especificamente, ele se queixou 

que a dispensa de um índio por motivos de saúde não tinha sido preenchida, atribuindo 

negligência ao juiz ordinário.97  

As duras condições a que os índios foram submetidos no pesqueiro parecem ter sido 

amplamente reconhecidas. Em novembro de 1830, o juiz de paz de Vila Franca enviou uma 

representação ao Conselho Geral de Província fazendo uma denúncia: a “classe indiana” estava 

sofrendo “anual e diariamente a tirania e despotismo e mais dura opressão dos Administradores 

do Imperial Pesqueiro e Cacoal”. Diante desse quadro, os indígenas imploraram ao juiz de paz 

para que “os patrocine, e lhes melhore a sua condição em hum Tribunal tão respeitável” como 

o Conselho da Província.98  

Respondendo à demanda do Conselho Geral da Província, o Senado da Câmara local 

rejeitou a acusação de que o administrador do pesqueiro oprimia os índios. Na ata da sessão de 

18 de abril de 1831, o vereador Manuel Narcizo dos Anjos rejeitou rotular o administrador do 

pesqueiro, Antônio Francisco Perdigão, como opressor, tirano ou déspota seria injusto. Para 

 
96 OFÍCIO de [ilegível] enviado ao governador das armas em 29 de março de 1826. Códice 815, d. 102 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 29 mar. 

1826. 
97 OFÍCIO do tenente Antônio Francisco Perdigão ao juiz ordinário de Vila Franca Jose Gualberto em 25 de abril 

de 1830. Caixa 35, anexo ao d. 71 - Ofícios, Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do 

Estado do Pará, Belém). 25 abr. 1830. 
98 REPRESENTAÇÃO do juiz de paz de Vila Franca ao Conselho Geral da Provincia. Caixa 35, anexo ao d. 71 - 

Ofícios, Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
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refutar o conteúdo da representação do juiz de paz, continuou o vereador, bastava observar a 

“satisfação em todos os Indios, e para prova disto” é o fato que “todos os Indios da Compam de 

Ligeiros desta Villa se offerecem espontaneamente para o Serviço do Pesqueiro, o que não 

acontece quando são tirados para o Cacoal Nacional, Contrato da Caxaça, e Dizimo”. 99 Os 

discursos dos demais parlamentares foram na mesma direção de Santos.  

Todavia, o vereador Santos afirmou que os estabelecimentos “traz aos Índios, mais do 

que todo as Indias ali empregadas na mais dura opressão, e quase sem utilidade daquela 

Fazenda, quero dizer no seu aumento”.100 Não conseguimos levantar especificamente a que tipo 

de sujeição as indígenas foram submetidas. O parlamentar declarou que a fonte de opressão aos 

índios provinha do capitão da Milícias de Ligeiros, Francisco Caetano da Silva. Na sessão de 

19 de abril de 1831, outros parlamentares se manifestaram no mesmo sentido, afirmando que 

Silva era um déspota.101 

O vereador também reconheceu que Perdigão fazia uso privado dos braços indígenas, 

mas somente nas ocasiões em que “seosa o laboratório daquela fabrica, por convenção dos 

Indios com o administrador, e do serviço que elles fazem são pagos pontualmente”.102 Como 

veremos mais adiante, esse caso foi relevante nos debates que levaram à extinção das 

administrações nacionais. 

As condições de trabalho certamente influenciaram a ação dos tapuios em fugir da vila, 

como já vimos acima, tornando assim o recrutamento de braços para o pesqueiro mais 

trabalhoso. Entretanto, houve outros problemas, como a apropriação de trabalhadores para fins 

privados, quando eles tinham sido recrutados para demandantes estatais. 

O capitão da Milícia de Ligeiros foi acusado de empregar indígenas no negócio salsa, 

no qual estava envolvido. O presidente do Senado de Franca o acusou, inclusive, de agredir 

fisicamente os índios para obrigá-los a trabalhar nesse trato.103 O administrador do pesqueiro, 

como acabamos de ver, também utilizou tapuios para fins próprios. 

Diante desse cenário, muitos tapuios fugiram da vila, dirigindo-se às vilas da comarca 

do Rio Negro e recorrendo ao auxílio de negociantes. Em março de 1826, um militar declarou 

 
99 CÓPIA da Sessão de 18 de abril de 1830 do Senado da Câmara de Vila Franca. Caixa 35, d. 69 - Ofícios, 

Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
100 Idem. 
101 CÓPIA da Sessão de 19 de abril de 1830 do Senado da Câmara de Vila Franca. Caixa 35, d. 71 - Ofícios, 

Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 19 abr. 1830. 
102 CÓPIA da Sessão de 18 de abril de 1830 do Senado da Câmara de Vila Franca. Caixa 35, d. 69 - Ofícios, 

Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 18 abr. 1830. 
103 CÓPIA da Sessão de 19 de abril de 1830 do Senado da Câmara de Vila Franca. Caixa 35, d. 71 - Ofícios, 

Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 19 abr. 1830. 
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que quando localizava os desertores em outras vilas, representava às autoridades locais, que 

sempre respondiam “com vizos de grande Zelo e promessas futuras”, sem que nada concreto 

fosse feito. Na opinião do militar, “as dittas autoridades se não querem intrigar com quem tem 

os ditos ligeiros em seu serviço (...)”.104 Assim, o pesqueiro teve que disputar braços com 

demandantes privados e autoridades de outras vilas. 

Se é verdade que os tapuios foram maioria dos trabalhadores empregados nos 

pesqueiros, não se pode deixar de mencionar a utilização de escravos, pretos forros e brancos 

pobres. Em maio de 1831, o presidente de província solicitou ao escrivão da Junta da Fazenda 

informações sobre todos os pesqueiros nacionais em atividade, incluindo aí o “número de 

indivíduos livres ou escravos empregados neste trafico”.105 Não nos foi possível, porém, 

levantar mais informações sobre o processo de contratação dos escravos de ganho e as 

condições de trabalho a que estiveram submetidos. 

Os pesqueiros atenderam a um conjunto de demandas diversas. Segundo Siméia Nazaré 

Lopes, o pesqueiro de Soure remetia “as tainhas e os demais peixes entregues como pagamento 

dos soldos das tropas (duas tainhas diárias para cada soldado) e da propina dos oficiais que 

trabalhavam nos prédios públicos”.106 Similarmente, o pesqueiro de Vila Franca também 

forneceu pescados ao Arsenal, à companhia de pedestres e às canoas de serviço e da tropa 

empregadas em diligências.107 Mas além de prover parte do soldo das tropas, esperava-se que 

os pesqueiros levantassem verbas para o Estado. Um indício advém do fato de que a pesca 

particular foi proibida na região do pesqueiro de Joanes, e pode-se dizer que outros 

estabelecimentos similares gozaram de privilégios parecidos.108 Os pesqueiros também devem 

ter comercializado o azeite produzido a partir da extração da gordura dos peixes, já que havia 

demanda por tal produto.  

Nem sempre, porém, os rendimentos dos pesqueiros eram suficientes para cobrir com 

os gastos. Em abril de 1828, o presidente de província afirmou que o pesqueiro de Soure tinha 

“cahido em total decadência (...) hoje os seos rendimentos não compensão as despesas que com 

elle se fazem”. A situação contrastava com momentos pretéritos, e por isso mesmo mandou a 

 
104 OFÍCIO de [ilegível] enviado ao governador das armas em 29 de março de 1826. Códice 815, d. 102 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 29 mar. 

1826. 
105 OFÍCIO do presidente da província Barão de Itapecurú Mirim ao escrivão deputado da Junta da Fazenda a 7 de 

maio de 1831. Códice 873, d. 484 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém).  
106 LOPES, 2013, op. cit., p. 46. 
107 INGLEZ, 1949, op. cit., p. 144-145 
108 BAENA, 1839, op. cit., p. 369. 
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autoridade máxima da província proceder uma investigação sobre as causas da decadência do 

estabelecimento.109 

Não temos mais informações sobre rentabilidade das fábricas nacionais, mas é possível 

que o declínio de algumas tenha contribuído para a extinção das atividades da maior parte delas. 

 

4.3.3 A abolição das fábricas nacionais 

 

Durante o período do presente estudo, desenvolveu-se a percepção de que nas fábricas 

nacionais as condições de trabalho enfrentadas pelos tapuios eram muito duras e ao arrepio da 

lei. Naturalmente nem todos esposaram esse alvitre, mas os que o rejeitaram precisaram lidar 

com ele, de uma forma ou de outra. Podemos relembrar rapidamente a discussão sobre a 

reativação das fábricas nacionais no Rio Negro. Ao apresentar uma explicação para o 

decréscimo populacional no Rio Negro, as três autoridades rionegrinas negaram que o 

fenômeno tivesse qualquer relação com a exploração de braços indígenas.  

Nas menções que Baena, Ignácio Accioli e Raiol fizeram destes estabelecimentos, e que 

transcrevemos nas seções anteriores, há um ponto em comum: as fábricas nacionais foram 

locais onde os administradores exploraram os tapuios. Vimos também que, na contenda acerca 

das administrações nacionais de Vila Franca, as diferentes autoridades divergiram sobre a 

culpabilidade desse estado de coisas, mas concordaram que a situação a que os tapuios foram 

sujeitados era opressiva. Neste caso ficou claro que a resistência indígena, seja através de 

deserção ou da recorrência às autoridades locais, desempenhou papel não desprezível para o 

desenvolvimento da percepção de que os tapuios tinham sido tornados “filhos bastardos da 

constituição”. 

Talvez informado por esta percepção foi que o deputado Manoel José de Araújo Franco 

apresentou uma proposta que extinguia “as fabricas de madeiras da piaçaba, pesqueiros e 

cacoaes” no Parlamento, em julho de 1830. O projeto ainda estipulou que “todas estas fabricas 

serão vendidas em haste publica”.110 No ano seguinte, outro deputado paraense propôs a 

extinção do Arsenal e das fábricas que supriam madeiras a ele.111 Já foi sugerido que a proposta 

 
109 OFÍCIO do presidente da província Barão de Bagé ao administrador do pesqueiro de Joanes a 21 de abril de 

1828. Códice 873, d. 6 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 21 

abr. 1828. 
110 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo II. 1831. Rio de Janeiro: Typographia H. J. Pinto, 1878c, 

p. 142. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/27602>. Acesso em: 20 jul. 2020. Sessão de 

17 de julho de 1830. 
111 Ibidem, p. 52. Sessão de 20 de agosto de 1831. 
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de Franco teve por objetivo extinguir todas as fábricas nacionais.112 Contudo, é necessário 

determinar se as administrações de canela, carvão, algodão e anil estavam ativas à época.  

Outro elemento importante foi o fato de que as administrações nacionais não foram 

vistas como realmente relevantes para a economia do Pará. Em 1819, veio à lume uma memória 

escrita por José de Brito Inglez, a partir da comissão do poderoso ministro e secretário dos 

Negócios do Reino, Tomas Villa Nova Portugal. Nela, Inglez defendeu que as fábricas 

nacionais, se bem geridas, poderiam ser um meio pelo qual o Pará superaria o que ele via como 

dependência econômica em relação ao Maranhão.113 Dez anos depois da publicação deste 

escrito, o contraste não poderia ser maior: nas discussões levadas a cabo no Conselho da 

Província, à exceção dos pesqueiros e das fábricas de madeira, o argumento da relevância 

econômica foi restringido às administrações nacionais da comarca do Rio Negro.   

Os debates sobre as administrações nacionais no Conselho da Província tiveram início 

na sessão de 4 de dezembro de 1829, quando o conselheiro Batista Campos apresentou uma 

proposta para a extingui-las. No dia 16 do mesmo mês, a proposta foi aprovada para segunda 

discussão, “sem que houvesse debate”: apenas um conselheiro se manifestou, afirmando as 

“vantagens” da proposta.114  

No dia 24, a proposta entrou em discussão novamente. O conselheiro Carlos Manuel 

Alcantara apresentou uma emenda que previa a extinção de todas as fábricas nacionais, exceto 

aquelas que forneciam madeira ao Arsenal, caso da Serraria de Monte Alegre. O corte de 

madeiras para o estaleiro deveria ficar a cargo de “empreiteiros” cujas incumbências seriam 

reguladas por um documento a ser redigido. Eles receberiam vencimentos pagos pela Fazenda 

Pública.115  

Por sua vez, o conselheiro Antônio Lacerda propôs a extinção das fábricas nacionais, 

opondo-se, porém, que ela alcançasse o Rio Negro “porque estando destinada a formar huma 

Provincia do Imperio, aos seus habitantes incube decidir do que lhe interesse”. Os pesqueiros 

também não deveriam ser extintos enquanto a pescaria levada a cabo por particulares paraenses 

não “for sufficiente para abundar o nosso mercado”. Todavia, as “porçoens de marés e vias 

reservadas exclusivamente” para os pesqueiros deveriam ser abolidas, de modo a estimular a 

 
112 MACHADO, 2011, op. cit., p. 215. É preciso ter claro que a percepção de que havia uma grande exploração 

dos braços indígenas não significou o endosso ao fim do trabalho compulsório.   
113 INGLEZ, 1949, op. cit., p. 135-165. 
114 SESSÃO de 15 de dezembro de 1829. Códice 889 - Atas do Conselho de Governo (1829-1831). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 15 dez. 1829; SESSÃO de 16 de dezembro de 1829. Códice 889 - Atas do 

Conselho de Governo (1829-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 16 dez. 1829. 
115 SESSÃO de 24 de dezembro de 1829. Códice 889 - Atas do Conselho de Governo (1829-1831). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 24 dez. 1829. 
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concorrência. As madeiras para o Arsenal deveriam ser compradas de agentes privados, fosse 

ele vendedor ou um arrematador de contrato da madeira. Contudo, se não houvesse vendedor 

ou arrematador, o governo deveria manter as fábricas de madeiras. Tanto os pesqueiros quanto 

as fábricas de madeiras deveriam funcionar a partir de um plano a ser elaborado por uma 

comissão, que deveria fazer “desapparecer o methodo opressivo e injusto que à tanto ali peza 

sobre os Indios”. Uma comissão foi formada para examinar o assunto, sendo composta por 

Marco Martins, Marcelino José Cardoso e Francisco Albuquerque de Elvas Portugal.116 

No dia 5 de janeiro de 1830, a proposta de extinção das fábricas nacionais mais uma vez 

foi posta em pauta. O conselheiro Alcântara modificou a redação da sua emenda, propondo a 

abolição de todas as administrações nacionais. O encerramento das atividades das “Fabricas de 

madeiras de construção se effetuará logo que esteja em pratica” a ação dos empreiteiros. Mas 

sempre há exceção: a serraria de Monte Alegre, “pelo interesse que tem constantemente 

produzido”.117 

A proposta de Batista Campos, bem como as emendas de Alcântara e Correia Lacerda, 

foram aprovadas para 3ª discussão. O assunto voltou a ser discutido no dia 20. As “Emendas 

Offerecidas soffrerão huma longa discussão”, mas ela não foi registrada na ata. A comissão 

composta para analisar a matéria fez emendas à proposta: primeira, a abolição das fábricas 

nacionais não deveria ser válida para aquelas localizadas na comarca do Rio Negro. Na verdade, 

foi solicitado esclarecimentos sobre os estabelecimentos nacionais daquela região.118 

Possivelmente, a posição adotada pela comissão foi informada pelos debates sobre a criação da 

província do Rio Negro no Parlamento. D. Romualdo Seixas apresentou um projeto em maio 

de 1826 que, depois de receber emendas da comissão de estatística em novembro de 1827, foi 

levado a plenário e aprovado em primeira em discussão, em maio de 1828. O projeto só entraria 

em pauta novamente em abril de 1833, mas logo depois o seu exame foi adiado.119 A questão é 

que a autonomização do Rio Negro em relação ao Pará estava no horizonte de expectativas dos 

políticos e negociantes paraenses desde 1826. 

Segunda, procurando gerir o conflito de mão de obra entre as administrações dos 

estabelecimentos nacionais, a comissão propôs que “os operários em cada huma das Fabricas 

 
116 Idem. 
117 SESSÃO de 5 de janeiro de 1830. Códice 889 - Atas do Conselho de Governo (1829-1831). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 5 jan. 1830. 
118 Idem. 
119 GREGORIO, 2012, op. cit., p. 162-193. Em 1833, o Rio Negro foi oficialmente reconhecido como uma 

“comarca”, passando a ser denominada comarca do Alto Amazonas. Rio Negro só se tornaria província em 1850, 

como o nome de “Amazonas”.  
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não poderão ser distrahidos para algum outro serviço que não seja o da sua instituição”. Correia 

Lacerda também sugeriu que nos pesqueiros “se não devião construir embarcação de qualquer 

denominação além das necessárias para o seu uso”.120 

Uma comissão foi estabelecida para redigir a proposta que seria então enviada ao 

Parlamento. Os seus membros foram Marco Martins, Marcelino José Cardoso e Elvas Portugal. 

Porém, não há registros de qualquer redação vinculada às fábricas nacionais em 1830. André 

Machado argumentou que o engavetamento da discussão ocorreu por falta de consenso entre os 

conselheiros sobre como lidar com a matéria.121 

No ano seguinte, a representação do juiz de paz de Vila Franca sobre as condições a que 

foram submetidos os tapuios no pesqueiro e no cacoal da vila chegou aos mais importantes 

colegiado da província. Segundo André Machado, em julho de 1831, na junta da Fazenda 

Pública, o presidente Goiana e outros membros refletiram sobre a falta de rentabilidade das 

fábricas nacionais de Vila Franca. Além disso, os estabelecimentos estavam infringindo os 

direitos dos tapuios, à moda do Antigo Regime. O encaminhamento dado foi extinguir somente 

as duas administrações nacionais e enviar uma denúncia à Corte, à espera de que uma decisão 

fosse tomada.122 

Mas o presidente Goiana não parece ter se contentado com a decisão da Junta. Ele 

declarou ter extinguido a “barbaresca servidão dos índios, mantida debaixo de Pesqueiro de 

Peixe e de Plantação de Cacau, a que chamavam Fábricas Nacionais, e com que os ímpios 

desfrutadores do Pará se enriqueciam a [sic] custa da humanidade oprimida”.123 Ao contrário 

do que alguns estudiosos já defenderam, não há na declaração do presidente deposto a 

afirmação de que todas as administrações nacionais foram extintas. Mais uma vez, lembramos 

que as fábricas nacionais não se resumiram a pesqueiros e aos cacoais. Assim, é precipitado 

afirmar categoricamente que o presidente deposto declarou ter extintas todas as fábricas 

nacionais, sem antes determinar se as outras administrações estavam funcionando à época. 

Como insinuamos acima, a legitimidade das condições de trabalho dos índios nas 

fábricas nacionais foi amplamente questionada no período deste estudo. Não se pode defender, 

todavia, que a força do questionamento tenha se resumido a apenas a facção liberal, cujos 

membros propuseram a abolição dos estabelecimentos no Conselho da Província e no 

Parlamento. Mesmo quando o colegiado provincial esteve dominado pelo grupo golpista, a 

 
120 SESSÃO de 20 de janeiro de 1830. Códice 889 - Atas do Conselho de Governo (1829-1831). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 20 jan. 1830. 
121 MACHADO, 2015, op. cit., p. 458. 
122 Id., 2011, op. cit., p. 458.  
123 RAIOL, 1970, op. cit., p. 228. 
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linguagem empregada para descrever as condições dos tapuios não mudou muito. No final de 

1831, o Conselho da Província indagou o presidente se tinha sido nos tempos do governo 

Goiana que a bárbara servidão dos índios no cacoal e no pesqueiro tinha sido abolida.124 

Isso deve ser indicativo dos problemas que as fábricas nacionais enfrentaram a partir do 

segundo semestre de 1831. Não demorou muito para que escritos proclamando a abolição dos 

estabelecimentos nacionais circulassem pela província.125 Por meios escritos ou orais, correu 

por todo o Pará a notícia da extinção das administrações nacionais. De fato, em junho de 1832, 

o juiz ordinário de Monte Alegre afirmou que “os Indios que trabalhão na Imperial Serraria (...) 

dela se tem evadido pela avulça noticia que corre nesta villa, de se ter extinto todas as Fabricas 

Imperiaes”.126 Isso só acrescentou dificuldades aos recrutadores, que passaram a representar à 

presidência alegando que os tapuios não mais aceitavam serem arregimentados para as obras 

públicas, sob o argumento de que as administrações nacionais haviam sido abolidas.127 

Assim, a política indígena de resistência ao trabalho compulsório certamente foi 

importante para tornar praticamente inviável o funcionamento das fábricas nacionais a partir de 

1831. 

A extinção das fábricas nacionais certamente teve um efeito não desprezível na 

utilização de braços índios nas obras públicas, das quais passaremos a falar a seguir. 

        

4.4 Obras públicas 

 

A realização de obras públicas, durante os marcos temporais desta pesquisa, foi levada 

a cabo empregando majoritariamente trabalhadores indígenas. Foi o caso dos preparativos de 

festas públicas destinadas a celebrar o novo Estado nação. Já no início de 1826, o presidente da 

província solicitou ao coronel Amandio José Oliveira Pantoja que mandasse “vir dos districtos 

de Guajará, Guamá e Bojare 30 ligeiros que se fazem precizos para trabalharem nos arranjos 

que se estão a fazer para o Festejo de reconhecimento do Imperio do Brazil pela Nação 

Portugueza”.128 Os ligeiros, dos quais a maior parte deve ter sido tapuios, não parecem ter 

 
124 OFÍCIO do Conselho Geral de província ao presidente. Caixa 22, d. 33 – Minutas de ofícios. (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). Data borrada. 
125 Idem. 
126 OFÍCIO do juiz ordinário de Monte Alegre Belchior Antônio Ferreira ao presidente da província José Joaquim 

Machado de Oliveira a 15 de junho de 1832. Caixa 39, d. 28 - Ofícios das Autoridades Judiciárias (1831-1839). d 

28. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 15 jun. 1832. 
127 MACHADO, 2011, op. cit., p. 215. 
128 OFÍCIO do presidente José Félix Pereira de Burgos ao coronel José Pereira da Serra a 30 de março de 1826. 

Códice 831, d. 88 - Correspondência do Presidente com Diversos (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 30 mar. 1826. 
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demonstrado entusiasmo em trabalhar nos preparativos da nova nação, da qual não faziam parte. 

Tanto foi assim que, no final de março, a maioria dos ligeiros tinha fugido e o presidente 

solicitou que mais 30 trabalhadores fossem remetidos a Belém.129 

No embelezamento e asseio do palácio público, braços indígenas foram empregados. 

No início de 1826, o capitão Raymundo de Moraes e Seixas foi encarregado de produzir serras 

e taboados de cores diversas para o palácio público. Em fevereiro de 1826, um furriel foi 

enviado para auxiliá-lo. Em abril, Seixas se moveu para suas terras no Acará. O presidente da 

província mandou então que o comandante do distrito fornecesse “20 índios (...) que serão 

revezados de dois em dois mezes”.130 

Em março de 1828, o presidente Burgos mandou que o mestre do brigue Paquete da 

Bahia e alguns marinheiros desembarcassem as raspadoras lambazes e as levassem ao hospital 

militar de Belém. Eles deveriam coordenar a raspagem do hospital que seria feita por índios.131 

Três anos depois, o presidente Burgos mandou que o intendente da Marinha provesse 

mantimentos para três dias a “vinte índios que se achão trabalhando na limpeza da Calçada que 

conduz ao Palácio (...) que se acha quaze intranzitavel por causa da muita lama”.132 Em abril do 

mesmo ano, outro pedido ao intendente da Marinha para que arranjasse mantimentos para oito 

índios que “se achão trabalhando na limpeza da Calçada do Palácio”.133 Alguns dias depois, o 

contingente indígena aumentou para 17, e o intendente da Marinha mais uma vez foi 

encarregado de prover mantimentos a ele, desta vez para dois dias.134 

Na comarca do Rio Negro, os trabalhadores indígenas talvez tenham gozado de 

condições de trabalho menos desfavoráveis do que em outras regiões do Pará. Eles foram 

requisitados para reformar uma olaria, quartel militar e outros estabelecimentos públicos. 

 
129 OFÍCIO do presidente José Félix Pereira de Burgos ao coronel José Pereira da Serra a 30 de março de 1826. 

Códice 831, d. 229 - Correspondência do Presidente com Diversos (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 30 mar. 1826. 
130 OFÍCIO do presidente da província José Félix Pereira de Burgos ao intendente da marinha Manoel Luiz 

Gonçalves da Luz a 12 de fevereiro de 1826. Códice 831, d. 136 e 251 - Correspondência do Presidente com 

Diversos (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 12 fev. 1826. 
131 OFÍCIO do presidente José Félix Pereira de Burgos ao intendente da marinha Manoel Luiz Gonçalves da Cunha 

27 de março de 1828. Códice 799, d. 923 - Correspondência de Diversos com o Governo (1824-1829). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 27 mar. 1828. 
132 OFÍCIO do presidente da província do José Félix Pereira de Burgos ao intendente da marinha Manoel Luiz 

Gonçalves da Cunha a 31 de março de 1828. Códice 799, d. 928 - Correspondência de Diversos com o Governo 

(1824-1829). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 31 mar. 1828. 
133 OFÍCIO do presidente da província do José Félix Pereira de Burgos ao intendente da marinha Manoel Luiz 

Gonçalves da Cunha a 5 de abril de 1828. Códice 799, d. 936 - Correspondência de Diversos com o Governo 

(1824-1829). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 5 abr. 1828. 
134 OFÍCIO do presidente da província do José Félix Pereira de Burgos ao intendente da marinha Manoel Luiz 

Gonçalves da Cunha a 8 de abril de 1828. Códice 799, d. 940 - Correspondência de Diversos com o Governo 

(1824-1829). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 8 abr. 1828. 
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Temendo a perda desses trabalhadores, numa região cujo processo depopulativo era massivo, 

as autoridades rionegrinas resolveram não atrasar os pagamentos e rendê-los rigorosamente aos 

indígenas de seis em seis meses.135 Nas fábricas nacionais, Arsenal da Marinha e outras 

instituições estatais demandantes de braços indígenas, a regra era obrigar os índios a trabalhar 

por um período maior do que o inicialmente estipulado. 

Na manutenção de prisões, importante para o controle social, as autoridades paraenses 

também devem ter empregado tapuios. Em abril de 1828, o presidente Bagé ordenou que o 

intendente da marinha enviasse tão logo quanto possível os “carpinteiros necessários para o 

conserto dos chadrexes que feixa a prisão dos presos” encarcerados na Fortaleza da Barra.136 

No início de 1828, o “estado debil em que se acha a caza da Camara” de Macapá, com 

o risco das paredes despencarem, fez com que o Senado local representasse ao presidente, 

solicitando que enviasse alguns índios da Milícia de Ligeiros da própria vila, para que a reforma 

do edifício fosse conduzida adequadamente.137 

Ao enviar as plantas de dois faróis – o da Ponta da Atalaia e o da Ponta do Taipú, sendo 

que esta ficaria no rio São Caetano – à presidência, em março de 1827, Vicente José da Costa 

Almeida fez uma série de ponderações sobre a viabilidade das construções. Quanto à mão de 

obra, ele afirmou que “os serventes serão tirados das Villas [de] Bragança e Cintra, onde há 

grande quantidade de índios”.138    

Quando diferentes demandantes requisitaram os serviços de um mesmo conjunto de 

trabalhadores, inevitavelmente tensões surgiram, mesmo quando as requisições não eram 

concomitantes. Senado da Câmara de Alenquer representou à presidência, em junho de 1828, 

para reclamar do “deplorável estado em que se acha esta villa depois que dela vai o numero de 

desesseis índios para o Arcenal”. O Senado afirmou que depois de cumprirem seu tempo de 

trabalho no estaleiro, raramente os índios voltavam à vila. Alguns desertavam antes do 

recrutamento. Como resultado, a falta de mão de obra estava ocasionando a desarticulação de 

importantes atividades econômicas e de controle social em Alenquer: falta de braços para 

recolher dízimos da meunças, para o contrato da aguardente e para as diligências para capturar 

 
135 SESSÃO de 6 de novembro de 1827. Códice 802 – Atas do Conselho de Governo (1824-1830). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 6 nov. 1827. 
136 PORTARIA do Presidente Bagé enviada ao Intendente da Marinha a 29 de abril de 1829. Códice 873, d. 12 - 

Portarias da presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 29 abr. 1829. 
137 OFÍCIO do Senado da Câmara de Macapá ao presidente de província a 15 de janeiro de 1828. Códice 857, d. 

3 - Correspondência de Diversos com o Governo. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 15 jan. 1828. 
138 OFÍCIO do coronel engenheiro Vicente José da Costa Almeida ao presidente José Félix Pereira de Burgos a 14 

de março de 1827. Códice 853, d. 8 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1837). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 14 mar. 1827. 
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escravos e desertores. Além disso, a deserção e as demandas do Arsenal tornavam difícil 

terminar uma obra na igreja local “por falta de operários”. Assim, o Senado solicitou que a 

presidência dispensasse “os Indios do serviço do Arcenal por algum tempo, afim de que eles 

tornem ao seu domecilio (...) e igualmte continuar-se a ditta obra da Igreja”.139 

Nota-se no ofício do Senado de Alenquer uma tensão em relação às requisições do 

estaleiro por mão de obra indígena, isto é, os tapuios trabalhavam tanto para o Arsenal quanto 

para demandantes da vila do Baixo Amazonas. Pelo relato do Senado de Alenquer, a tensão era 

motivada duplamente: quando as requisições eram concomitantes, o Arsenal tinha primazia em 

relação aos demandantes e instituições locais. Porém, mesmo quando as requisições eram não 

concomitantes, a tensão persistia: é que justamente após serem rendidos do estaleiro, os tapuios 

deveriam voltar a Alenquer e trabalhar para os demandantes locais, o que eles não faziam, 

desertando sobretudo para o Rio Negro.140 

Tensões por demandas de mão de obra também foram presentes nas fábricas nacionais, 

especialmente naquelas da Vila Franca. Já vimos o relato do militar responsável por recrutar 

índios para os estabelecimentos da dita vila, afirmando que a deserção dos índios para outras 

vilas e distritos permitia que demandantes desses novos locais requisitassem o serviço dos 

recém-chegados, com a complacência das autoridades destas vilas. Portanto, o problema das 

requisições, concomitantes ou não, esteve longe de ser algo isolado, mas deve ter sido 

relativamente comum. 

Sem embargo, não apenas braços indígenas ou milicianos ligeiros foram empregados 

em obras públicas. Em abril de 1831, o presidente de província enviou ao diretor do Trem 

militar o preto Malaquias, escravo de Francisco de Pinho Castilho, para trabalhar “nas obras 

Nacionaes” na qualidade de carpinteiro. Malaquias deveria ser receber o “jornal que dantes 

percebia, e que poderá vencer trabalhando fora em obras particulares”.141 Na mesma instituição 

labutou Hilário Agostinho, soldado do 24° batalhão da 1ª linha, que foi “sentenciado a trabalhos 

Publicos”. O presidente demandou que o escrivão do Hospital Militar informasse as “entradas 

no Hospital [de Agostinho], e por que tempo de cada vez para se lhe fazer o devido abatimento 

na sentença”.142 Na documentação, as menções que encontramos a soldados sentenciados a 

 
139 OFÍCIO do Senado da Câmara de Alenquer ao presidente da província a 2 de julho de 1828. Códice 857, d. 38 

- Correspondência de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 2 jul. 1828. 
140 Idem. 
141 PORTARIA do Presidente Barão de Bagé ao Diretor do Hospital Militar a 23 de abril de 1829. Códice 873, d. 

462 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 23 abr. 1829. 
142 PORTARIA do Presidente Barão de Itapecuru Mirim ao escrivão do Hospital Militar a 29 de janeiro de 1831. 

Códice 873, d. 400 - Portarias da presidência (1828-1831. (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 29 jan. 

1831.  
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trabalhos públicos se resumiram ao Hospital Militar. Não é claro se eles foram empregados por 

outros demandantes. 

O ano de 1831 deve ter ocasionado mudanças não desprezíveis no recrutamento e 

trabalho obrigados para as obras públicas. Claro, pela extinção da Milícia de Ligeiro, mas 

também pelo encerramento de atividade de algumas fábricas nacionais, cujo burburinho nas 

ruas logo aumentou para todas as administrações nacionais. Em escala significativa, os tapuios 

passaram a rejeitar a legalidade do recrutamento, afirmando que não poderiam trabalhar para 

estabelecimentos extintos, mesmo quando a arregimentação era obras públicas  

*** 

Estamos vendo que um conjunto variado de demandantes estatais fizeram uso dos 

braços indígenas, e que alguns deles tiveram acesso preferencial aos tapuios. Entretanto, não 

foram apenas demandantes estatais que empregaram trabalhadores índios: demandantes 

privados também o fizeram, e trataremos deles no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5: DEMANDANTES PRIVADOS DE BRAÇOS INDÍGENAS 

 

Em abril de 1826, o presidente José Félix Pereira de Burgos enviou um ofício com uma 

série de ordens para o comandante militar da vila de Faro. Uma delas foi sobre os indígenas 

desertores: “Quanto aos Indios Vm os deve mandar buscar onde quer que estiverem para virem 

para o Serviço Público, que prefere sempre atodo particular”.1 Segundo o presidente, os tapuios 

preferiam trabalhar para os demandantes estatais do que para os particulares, por alguma razão 

que ele não explica no ofício. Em todo caso, o documento indica que demandantes privados 

fizeram uso dos braços indígenas. O objetivo deste capítulo é mapear alguns destes requisitantes 

de trabalhadores índios. 

As relações de trabalho aí encetadas envolveram uma multiplicidade de formas 

compulsórias, especialmente nas atividades do setor extrativista. Pelo que pudemos levantar 

nas fontes, os diversos elos do circuito econômico extrativista envolveram o emprego não 

apenas de tapuios, mas também de indígenas de outras etnias, na maior parte dos casos sob 

formas compulsórias de trabalho. É importante observar que, além dos particulares envolvidos 

na cadeia extrativista, os arrematadores de contratos também fizeram uso de braços indígenas, 

de tapuios especificamente. 

Os demandantes privados foram constituídos por um grupo heterogêneo de atores, indo 

de arrematadores de contratos, negociantes, donos de embarcação, coletores das drogas dos 

sertões, religiosos, entre outros. Eles não tiveram iguais oportunidades em relação aos 

demandantes estatais ou entre si, no que toca ao acesso aos tapuios. Alguns demandantes 

privados gozaram, em teoria, do privilégio da requisição não concomitante, o que nem sempre 

se efetivou na prática. 

 

5.1 Transporte de mercadorias e pessoas 

 

Escrevendo sobre os circuitos mercantis forjados na província do Pará, Simeia de 

Nazaré Lopes afirmou que  

 
A estruturação do circuito comercial da capitania do Pará tinha em Belém o eixo das 

relações comerciais que se estendiam para as vilas do interior e do Rio Negro, de onde 

eram remetidas as mercadorias voltadas para o abastecimento do comercio local, 

como também os gêneros exportados para a Europa (...) os negociantes de Santarém 

 
1 OFÍCIO do Presidente da província, José Félix Pereira de Burgos, ao comandante militar da vila de Faro Silvestre 

Jozé Ruiz de Souza a 1 de abril de 1826. Códice 831, d. 244 - Correspondência do Presidente com Diversos (1826). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 1 abr. 1826. 
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e do Rio Negro costumavam realizar viagens regulares para Belém, constituindo-se 

em fornecedores dos gêneros destinados ao mercado externo.2   

 

O que é interessante aqui é que a vasta rede hidrográfica paraense conformou a maneira 

pela qual os produtos foram transportados nos circuitos comerciais da província do Pará. Como 

Lopes observou, “a comunicação entre as diversas vilas do interior com a cidade, e principal 

porto, de Belém se dava pelas vias fluviais. Possuir uma embarcação aplicada ao comercio 

significava que seu proprietário estava dentro” de um circuito de “abastecimento e de 

deslocamentos de mercadorias e de pessoas entre as vilas” do Pará.3    

Portanto, as mercadorias e pessoas envolvidas nos circuitos comerciais foram 

transportadas através de barcos. Para os capitalistas de Belém, montar uma canoa com produtos 

a serem comercializados no sertão e, em troca, obter gêneros – que, após serem remetidos à 

capital, seriam exportados à Europa –, era extremamente dispendioso. Segundo Lopes, eram 

necessárias “mercadorias a serem comercializadas na viagem de ida; com ‘provisões de boca’ 

para alimentar a equipagem e; com a arregimentação de mão de obra (escrava e indígena) 

necessária para conduzir as embarcações nessas viagens que poderia [sic] durar meses”.4  

O transporte das canoas foi feito, em diversas vezes, empregando mão de obra indígena. 

Hércules Florence, que esteve na província do Pará em 1828, anotou em seu diário que os 

“índios (...) geralmente apelidados tapuios (...) fazem quase exclusivamente a navegação dos 

inúmeros rios da província do Pará”.5 E, de fato, o estudo de Lopes documenta o amplo emprego 

de indígenas como tripulação nas viagens da capital para o sertão ou interior e na direção 

contrária, do interior a Belém. Segundo a historiadora, entre 1812 e 1819, foram registrados na 

Coletoria de Impostos de Gurupá a passagem de 346 canoas, e no total foram registrados 3.343 

remeiros, 194 cabos e 27 pilotos, enquanto componentes da equipagem das embarcações. 

Aproximadamente 80% dos remeiros eram indígenas, seguidos pelos escravos (10,5%), pretos, 

mulatos e o homens livres perfizeram pouco mais de 1,5%.6 

Na viagem entre o distrito de Itaituba e a vila de Santarém, Florence e os seus 

companheiros viajaram em uma goleta que carregava “bananas chamadas do Maranhão”, que 

seriam exportadas para Portugal. Por causa do regime de ventos encontrado no rio Tapajós, 

 
2 LOPES, 2013, op. cit., p. 196. 
3 Ibidem, p. 51-52. 
4 MAW, 1829, op. cit., p. 207. 
5 FLORENCE, 2007, op. cit., p. 264. Ênfase no original. 
6 LOPES, 2013, op. cit., p. 179. 
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passaram “os índios e negros de bordo agarrados de contínuo ao remo”, durante os 13 dias da 

viagem.7  

Porém bem antes de ter chegado a Itaituba, ainda no final de abril do mesmo ano, 

Florence relatou ter visto um “negociante do Diamantino [localizada no Mato Grosso] que 

vinha de Santarém numa igaritezinha (...) Acompanhavam-no [sic] dois irmãos, compondo-se 

a tripulação de 10 camaradas, dos quais três eram de nação apiacá”.8 A embarcação 

transportava “uma dúzia de potezinhos de vinho, cinco ou seis caixas de genebra, três caixotes 

de guaraná, igual número de bruacas de sal, mais alguns objetos e víveres que, desde, Santarém 

deviam servir para três meses”. Florence estimou que o negociante poderia ter um lucro de 

840$000, tendo, porém, que pagar a tripulação e os custos da mercadoria em Santarém.9 

No início de 1828, Henry Lister Maw, marinheiro inglês que esteve em viagem 

exploratória ao longo do rio Amazonas, ao sair de Egas em direção à Barra do Rio Negro, 

relatou ter visto uma galateia “with a branco and some Indians going to collect wild cocoa”.10 

Alguns dias, antes de chegar a Egas, Lister Maw passou pelo povoado de São Paulo, onde a 

maioria da população era indígena, havia alguns poucos brancos. Um deles “a Portuguese sailor, 

and was reported to have made some thousands of dollars trafficking salsaparrilha”. 

Considerando que a maioria da população do povoado era indígena, o negociante luso 

certamente deve ter empregado trabalhadores indígenas no transporte e, eventualmente, na 

colheita desse gênero.11 

Já mencionamos o caso do capitão da Milícia de Ligeiros de vila Franca, que foi acusado 

pela Câmara local de apropriação ilegal de tapuios, com o fito de empregá-los no trato da salsa. 

As atividades do militar se tornaram impossíveis de serem acobertadas após diversos indígenas 

procurarem diferentes autoridades locais solicitando ajuda. Em janeiro de 1831, em Franca, 

para evitar que fosse enviado pelo capitão da Milícia de Ligeiros ao negócio da salsa, o “Indio 

Jose antonio de Vasconcellos procurou as Authoridades, tanto o juiz ordinário como ao juiz de 

paz”, sem sucesso. A índia Hilária da Silveira recorreu ao vigário “para que seu Marido não 

fosse ao Negocio da Salsa”.12 Um dos motivos para a recusa dos índios deve ter sido o fato de 

que as viagens de coleta poderiam durar até nove meses, e no caso da salsaparrilha, ela era 

 
7 Ibidem, p. 262. 
8 Ibidem, p. 225. Ênfase no original. 
9 Idem.  
10 MAW, 1829, op. cit., p. 291. 
11 Ibidem, p. 244. 
12 CÓPIA da Sessão de 19 de abril de 1830 do Senado da Câmara de Vila Franca. Caixa 35, anexo ao d 69 - 

Ofícios, Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
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encontrada somente “nas florestas do interior, longe de água potável e de suprimentos 

alimentícios”. Além disso, a “planta era coberta de espinhos e desenterra-la era uma tarefa 

dolorosa”.13 

O considerável emprego de braços indígenas nas expedições de coleta das drogas do 

sertão certamente pode ser explicado pelo fato de que os negociantes paraenses dependiam 

deles. Em um estudo sobre a participação de índios nas mencionadas expedições na segunda 

metade do século XVIII, Heather F Roller fez comentários bastante pertinentes sobre a 

dependência de tripulantes indígenas: todos estavam cientes de que “ninguém conhecia o sertão 

melhor do que um piloto de expedição ou um tripulante experiente”. Segundo Roller, o 

“conhecimento nativo daqueles domínios forçava os cabos a dependerem dos índios em uma 

proporção não vivenciada por outros administradores outros empreendimentos” imperiais.14  De 

fato, em diversas ocasiões, “os tripulantes escolhiam para onde iam, o que coletavam e quanto 

tempo levavam (...) antes que as expedições partissem, a decisão sobre onde ir coletar e qual 

produto ir buscar usualmente cabia aos oficiais nativos, pilotos ou tripulantes como grupo”, em 

virtude da crença de que eles tinham amplo conhecimento no assunto.15 

A coleta das drogas do sertão poderia ser feita às margens dos rios Amazonas, Negro, 

Solimões, Madeira, Purus, Jupurí, Juruá, entre outros, dependendo dos gêneros que se pretendia 

colher. Não era incomum recorrer a grupos indígenas quando a coleta ocorria em locais de 

difícil acesso. Somente no rio Juruá se podia gastar um mês para extrair salsaparrilha, e por isso 

mesmo não era raro os grupos indígenas que habitavam as suas margens fossem contratados 

para colherem salsaparrilha por cabos das canoas. Geralmente, os índios eram pagos com rolos 

de pano e ferramentas.16 Mas se a colheita de salsaparrilha era difícil neste rio, para os indígenas 

que a colhiam no Juruá a empreitada era extremamente perigosa. Em diversas ocasiões, após 

entregarem os gêneros acordados para o contratante, eles eram capturados e tornados 

escravos.17 

O que chama a atenção é que nos circuitos comerciais da atividade extrativista havia 

diferentes modalidades de trabalho compulsório. Na saída de Belém para os sertões ou no 

caminho contrário, indígenas eram contratados através da carta régia de 12 de maio de 1798. Já 

nos sertões, como no caso do rio Juruá, o processo de extração das drogas poderia envolver 

 
13 ROLLER, 2013, op. cit., p. 239. 
14 Idem.  
15 Ibidem, p. 228. 
16 SOUZA, 1848, op. cit., p. 443-444. 
17 Ibidem, p. 489-490. 
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também a escravização de grupos indígenas bem específicos, isto é, aqueles que viviam às 

margens do Juruá. 

Como estamos vendo, os circuitos comerciais do extrativismo envolviam aprontar 

canoas da capital para os sertões. Para minorar os riscos, já que se tratava de uma empreitada 

arriscada, os negociantes da capital estabeleceram laços com capitalistas das vilas paraenses, 

para assim assegurar a coleta das mercadorias.18 O negociante local contratava um representante 

para circular as mercadorias recebidas da capital nos locais mais distantes do seu distrito ou 

região: o regatão. Esta figura incursionava pelas florestas, levando gêneros de interesse dos 

índios, e obtendo gêneros demandados pelos comerciantes de Belém.19 

De uma forma ou de outra, os produtos que eram coletados, como o cacau, carro chefe 

da economia paraense, o cravo, a salsaparrilha, enfim, as drogas do sertão, todos tinham saída 

para o mercado internacional. Para o abastecimento interno, as canoas enviadas de Belém eram 

carregadas com carne seca, manteiga de tartaruga, peixe seco, entre outros produtos. Como já 

dito acima, Santarém, Óbidos e a comarca do Rio Negro eram os principais destinos das canoas 

saídas da capital, que a ela retornavam após terem sido carregadas com os mencionados 

gêneros.20 

Em abril de 1830, após a canoa de Miguel Francisco Garcia (possivelmente estabelecido 

em Belém) ter sido carregada com cacau, manteiga, tabaco, peixe, salsa, anil, entre outros 

produtos, foi autorizada a partir de volta para Belém. O local de partida da embarcação foi a 

Barra do Rio Negro, e a tripulação era composta por um cabo, Francisco Romero, que nascera 

na Espanha. Como já foi observado por Lopes, a maioria dos cabos era branca, e eles poderiam 

ter conexões com negociantes estabelecidos em alguma praça.21 Além de Romero, a tripulação 

tinha um piloto e 11 remeiros, todos indígenas. O que chama a atenção aqui é que a requisição 

de Romero quanto aos índios só foi atendida pelo fato de eles não “pertencerem ao serviço de 

nenhuma das administrações da Fazenda Imperial, e nem terem outro algum impedimento”.22 

Se os índios foram a maioria esmagadora da tripulação empregada nas viagens para 

coletar drogas do sertão, em deslocamentos para outros fins, eles também foram relevantes – 

embora seja imprudente afirmar que certamente foram maioria esmagadora. Analisando um 

 
18 LOPES, 2013, op. cit., p. 190-191. 
19 MORAIS; HENRIQUE, 2014, op. cit., p. 49-82. 
20 LOPES, 2013, op. cit., p. 172 e ss. 
21 Ibidem, p. 161-162. 
22 LICENÇA emitida por Manoel Bernardino de Souza em favor de Francisco Romero a 9 de setembro de 1830. 

Códice 892, d. 132-134 - Correspondência de Diversos com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do 

Pará, Belém). 9 set. 1830. 
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censo de 1826, no qual foram registradas 1.334 viagens para fins diversos (comércio, transporte 

de cargas, pesca), Siméia Nazaré Lopes concluiu que a despeito de “ser comum o registro de 

trabalho indígena nessas embarcações como remeiros, neste censo a mão de obra escrava se 

apresentava como a mais utilizada para os serviços de transporte e comércio”.23 É prudente aqui 

evitar tirar grandes conclusões, sobretudo pelo fato de não haver um estudo focado nas 

tripulações das embarcações responsáveis pelo transporte de bens e pessoas no Pará para o 

período desta pesquisa. É inegável, porém, que o censo permite concluir que a utilização de 

escravos deve ter tido uma proporção maior do que sugerido anteriormente pelos viajantes e 

pela historiografia. 

Em todo caso, os índios, especialmente os tapuios, foram empregados como tripulação 

no deslocamento de viajantes na província do Pará. Foram os casos de Hércules Florence e 

Henry Lister Maw, que estiveram na província em 1828 e 1827, respectivamente.  

Lister Maw, juntamente com um outro britânico, fez a sua viagem com o objetivo de 

levantar informações sobre o rio Amazonas para o governo e a burguesia britânica. No início 

de 1827, eles alcançaram a vila de Olivença, na comarca do Rio Negro. Ele comprou um barco 

“with an understanding that the juez [sic] should provide us Indians at a regular rate of hire”. 

Os quatro nativos contratados não apenas remavam, mas também deveriam cozinhar e carregar 

bagagens. O explorador britânico relata ter tentado obter a confiança “giving the Indians as 

much as they chose to eat, and treating them without harshness”. Contudo, os índios contratados 

logo se evadiram.24 A carência de braços tornou difícil a Lister Maw e a seu companheiro de 

viagem a obtenção de trabalhadores indígenas guiar a embarcação e transportar as cargas. Eles 

fizeram solicitações de braços em diversas vilas, obtendo sempre a resposta negativa. Somente 

em um vilarejo próximo a Egas é que eles conseguiram contratar três índios para dar 

prosseguimento à viagem para a Barra do Rio Negro. De lá, a Santarém e daí a Belém, eles 

viajaram em embarcações que certamente empregaram tapuios.25 

Em Egas, Lister Maw ouviu relatos da existência de processos de escravização de índios, 

justificados pelos brancos locais através da menção às cartas joaninas analisadas no primeiro 

capítulo. O que é interessante é que as entradas, realizadas com o intuito de capturar índios e 

reduzi-los ao cativeiro, demandavam algumas preparações, como, por exemplo, “an Indian who 

know the woods, to act as a pilot, (...)”.26 

 
23 LOPES, 2013, op. cit., p. 59. A documentação que compõe o censo foi arrolada no códice 828 do Arquivo do 

Pará. 
24 MAW, 1829, op. cit., p. 243-250. 
25 Ibidem, p. 261 e ss. 
26 Ibidem, p. 270. 
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O outro viajante que esteve no Pará, durante o recorte temporal aqui trabalhado, foi 

Hércules Florence. Juntamente com seus companheiros de viagem, ele partiu de Diamantino, 

Mato Grosso, em 31 de março de 1828, em direção ao Pará em uma flotilha tripulada por um 

guia, dois pilotos, três ajudantes e 28 remadores. Certamente alguns membros da tripulação 

eram indígenas, sendo que Florence menciona que dois deles tinham ligações com os apiacás. 

Ao chegarem a Itaituba, embarcaram em uma goleta tripulada por indígenas, e também negros, 

em direção a Santarém. Na mesma embarcação, partiram de Santarém a Belém, e, 

evidentemente, empregando indígenas na tripulação.27 

Cinco anos antes, o vigário José Maria Coelho realizou uma viagem pela então província 

do Rio Negro na condição de visitador, incumbido que fora pelo bispo do Pará D. Romualdo 

Coelho, em 1821. Coelho relata que um amigo lhe emprestou uma “embarcação analloga para 

a navegação deste soberbo Rio [Negro], facilitando-me os seus Indios para a minha equipaje”.28 

Assimm não apenas viajantes, mas autoridades religiosas, viajavam em embarcações tripuladas 

por indígenas. 

O relato de Coelho ainda chama a atenção por um aspecto: o religioso obteve mão de 

obra através da facilitação de índios feita por seu amigo. Ao menos para Coelho, a obtenção de 

trabalhadores não foi regulada pela carta régia de 12 de maio de 1798, mas sim por um tipo de 

regulação que nos é desconhecida. A questão, que deixamos em aberto, é qual teria sido esse 

tipo de arranjo de obtenção de trabalhadores entre solicitantes particulares? 

 

5.2 Arrematadores de contrato 

 

No final do século XVI, surgiu o sistema de contratos e direitos das rendas reais, 

tornando-se rapidamente uma importante fonte de receita para o Estado português. Os acordos 

entre a Coroa e particulares que arrematavam os contratos estabeleceram direitos e deveres para 

ambas partes, os prazos e as quantias envolvidas.29 A despeito de ter sido relevante no período 

colonial, a arrematação de contratos esteve em vigência na primeira década do Império do 

Brasil, ao menos no Pará.  

 
27 FLORENCE, 2007, op. cit., p. 206, 221 e 262 e ss. 
28 COELHO, José Maria. Memoria Histórica sobre a Capitania de São Joze do Rio Negro. Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, n. 203, abr./jun. 1949, p. 109-134. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B_G9pg7CxKSsT3VPeGhQTWFfSjQ/view>. Acesso em: 20 jul. 2020, p. 113. 
29 PESAVENTO, Fabio; GUIMARÃES Carlos Gabriel. Contratos e contratadores do Atlântico sul na segunda 

metade dos setecentos. História, Histórias, Brasilia, v. 1, n. 1, 2013. Disponível em: 

<https://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10710>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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Segundo José Alves Souza Junior, a arrematação de contratos a partir da segunda 

metade do século XVIII foi extremamente rendosa, a ponto ter tido um papel extremamente 

relevante na formação das fortunas dos capitalistas da região. No período deste estudo, é 

provável que a lucratividade dos contratos não tenha caído abruptamente.30 

Desde o final do século XVIII, os contratos eram oferecidos por ramos, talvez ecoando 

as discussões nas principais instâncias de tomada de decisões do Império português sobre como 

lidar com problemas econômicos: uma das propostas foi não mais levar à praça pública o 

contrato de uma capitania, mas fatiá-lo em parcelas menores, os ramos. No Pará, foram 

estabelecidos dez ramos, abrangendo 80 vilas, freguesias e lugares.31 

Após a independência, os ramos foram levados a leilão, mas nem sempre a sua 

delimitação foi clara. Em 1825, a pedido do arrematador Manoel de Moura, o contratado do 

subsídio literário da aguardente de Belém foi posto a “Praça e a lances públicos”. Pelo triênio 

seguinte, o próprio Moura fez um lance de 5:000$. “A esta oferta, Mandou a Junta novos 

Editaes, declarando e fazendo publico que levava a Praça” os rendimentos do contrato da 

aguardente. Foi então que, em maio, Antônio Mattos Câmara fez um lance vastamente superior, 

1:300$000, adquirindo assim os direitos de explorar a produção da aguardente.32 

Os termos da exploração da aguardente em Belém foram pontos de discórdia entre 

Mattos Câmara e o antigo arrematador, Manoel de Moura. Segundo Mattos, Moura arrematara 

o contrato da aguardente em Cametá, “adicionando a Freguezia de Guarapémirim, que como 

fica ditto, sempre pertenceu ao termo desta cidade”. Para resolver o imbróglio, foi feita uma 

proposta por uma Junta, possivelmente a da Fazenda, para que Mattos declinasse de seus 

direitos na freguesia em questão, o que ele condicionou a uma indenização no valor de 

6:300$000.33 Não nos foi possível acompanhar o desenrolar dessa querela, mas ela também 

mostra que os valores envolvidos nos contratos não eram diminutos. 

Os contratadores exploraram os rendimentos através de braços garantidos pela carta 

régia de 12 de maio de 1798, que estabeleceu que os arrematadores teriam o privilégio de não 

enfrentar a requisição concomitante de trabalhadores: “todos os aquelles índios que os 

contractadores e dizimeiros ajustarem, emquanto se ocuparem dos mesmos contractadores (...) 

 
30 SOUZA JUNIOR, 2012, op. cit., p. 306-308. 
31 LOPES, 2013, op. cit., p. 46.  

Sobre a reforma no sistema de arrematação de contratos no final do século XVIII ver COSTA, Bruno Aidar. A 

vereda dos tratos: fiscalidade e poder regional na capitânia de São Paulo, 1723-1808. Tese (Doutorado em 

História Econômica) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 400-453.   
32 RESPOSTA de Antônio Mattos Câmara a Junta [não especificada] a 10 de setembro. Códice 815, d. 77 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
33 Idem. 
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serão isentos de qualquer outros serviço publico”. O número de trabalhadores deveria ser 

arbitrado pela junta da fazenda ou pelos Senados locais. Caso os contratadores não tivessem 

braços indígenas para “fazer navegar as suas canoas, ficarão elles autorizados a requerer ao 

respectivo juiz e mais imediato que apene, e lhes mande aquelles [índios] que só bastarem para 

as navegar”, mesmo que para isso fosse necessário tirar os indígenas de outras embarcações, 

onde fossem menos necessários.34 

No contrato do subsídio literário da aguardente da vila de Faro arrematado em 1825, 

com validade de um triênio, estava prevista a disponibilização de “oito índios para o manejo do 

mesmo, mandados semestralmente”.35 Nas condições de arrematação do contrato da aguardente 

na vila de Alenquer, estipuladas em 1828, o Senado da Câmara local deveria prover cinco índios 

ao contratador.36 Acreditamos que, em outros contratos, como o do arroz, deve ter havido a 

previsão de uma determinada quantidade de tapuios a ser empregada. 

Mas, a despeito de os braços indígenas estarem previstos nas condições de exploração 

dos contratos, nem sempre os contratadores conseguiam ter tapuios para tocar a produção de 

aguardente. Em Faro, o contratador declarou sofrer “maior prejuízo [por] nunca se cumprir esta 

condição”, isto é, que o Senado local provesse oito índios a ele. Os tapuios da vila foram 

empregados para outros demandantes, e aqueles disponibilizados ao arrematador provinham 

doutras vilas e desertavam frequentemente. O arrematador ficou seis meses sem mão de obra, 

mas com obrigações para cumprir.37 O privilégio da requisição não concomitante foi 

solenemente ignorado. 

Em junho de 1830, Manuel Cardozo Monteiro requereu “desoneração do termo da 

arrematação” do contrato de aguardente de Alenquer, arrematado no dia 16. A decisão fora 

motivada pelo fato de o Senado da Câmara não fornecer os tapuios estipulados no edital de 

arrematação. Ao reportar a desoneração, o Senado de Alenquer afirmou que os termos da 

exploração tinham sido estabelecidos pela “Camara nossa antecessora” no dia 16 de junho, e 

 
34 CARTA..., 1857, op. cit., p. 436-437. 
35 OFÍCIO de Manuel Pereira de Souza ao presidente de província a 14 de julho de 1825. Códice 815, d. 65 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 14 jul. 

1825. 
36 OFÍCIO do Senado da Câmara de Alenquer ao Presidente da Província a 24 de junho de 1830. Caixa 36, d. 1 - 

Ofícios das Câmaras Municipais (1830-1839). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 24 jun. 1830. 
37 OFÍCIO de Manuel Pereira de Souza ao presidente de província a 14 de julho de 1825. Códice 815, d. 65 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 14 jul. 

1825. 
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que era impossível de honrá-los na “parte mais essencial”: a concessão de cinco tapuios para a 

realização dos serviços relacionados ao contrato, por falta de índios na vila.38 

Curiosamente, cinco dias depois do arremate de Monteiro, Adnião Xavier de Oliveira 

Pimentel representou verbalmente aos vereadores de Alenquer, para que “fossemos servidos a 

dizolver Arrematação do Contrato da Agoa ardente da cana que a esta Camera arrematou 

Manuel Cardozo Monteiro”, seis dias antes. Pimentel ofereceu um lance 30% superior ao de 

Monteiro e demandou “menos hum Indio” que ele. Diante desta oferta, o Senado da Câmara de 

Alenquer resolveu tornar “sem efeito a referida arrematação feita em Dezesseis do corrente”.39 

Saltam aos olhos na decisão do Senado de Alenquer em nulificar a arrematação de 

Monteiro dois aspectos: o lance consideravelmente superior de Pimentel e a demanda por 

somente quatro índios, em contraste com os cinco requeridos por Monteiro. Vimos 

anteriormente que, em 1828, o referido Senado representou ao presidente da província, 

alegando que as demandas de trabalhadores tapuios do Arsenal desorganizavam as atividades 

da vila, incluindo aí o contrato de aguardente.40 Provavelmente, a disponibilidade de 

trabalhadores tapuios não deve ter melhorado em junho de 1830, já que a Câmara de Alenquer 

afirmou não ser “possível satisfazer a tais condiçoins [fornecer cinco índios] por cauza da 

absoluta falta de tal gente”.41 Por isso mesmo é que a proposta de Pimentel deve ter sido 

atraente, por demandar um tapuio a menos. Não se deve descartar que eventuais conexões 

políticas tenham informado o comportamento da Câmara de Alenquer. 

Se a dificuldade dos contratantes em obter mão de obra foi restrita às duas vilas acima 

mencionadas, ou se foi generalizada, não podemos dizer. Somente futuras pesquisas poderão 

esclarecer. Elas também lançarão luz a respeito da lucratividade dos contratos. 

A arrecadação dos dízimos também foi levada a leilão, mas a arrematação foi feita pelo 

sistema de administração. E na captação dos dízimos, os tapuios foram empregados como 

trabalhadores. 

Em agosto de 1826, o presidente Burgos determinou ao comandante interino do corpo 

de ligeiros de Belém que recrutasse tantos ligeiros quanto possível para o Arsenal da Marinha, 

 
38 OFÍCIO do Senado da Câmara de Alenquer ao Presidente da Província a 24 de junho 1830. Caixa 36, d. 1 - 

Ofícios das Câmaras Municipais (1830-1839). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 24 jun. 1830. 
39 CÓPIA da Ata da sessão do Senado da Câmara de Alenquer a 21 de junho de 1830. Caixa 36, d. 1 - Ofícios das 

Câmaras Municipais (1830-1839). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 21 jun. 1830. 
40 OFÍCIO do Senado da Câmara de Alenquer ao Presidente da Província de a 2 de julho de 1828. Códice 857, d. 

38 - Correspondência de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 2 jul. 

1828. 
41 OFÍCIO do Senado da Câmara de Alenquer ao Presidente da Província a 24 de junho 1830. Caixa 36, d. 1 - 

Ofícios das Câmaras Municipais (1830-1839). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 24 jun. 1830. 
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que então sofria com a falta de braços. A respeito do dízimo do rio Guamá, deveriam ser 

dispensados não mais que “cinco ligeiros (...) para o Serviço d arrecadação dos dízimos, não se 

lhe permitindo que os extravie em outro algum que não seja este (...)”. Desta maneira, o 

dizimeiro do rio Guamá, João Carlos Carneiro da Silva, teria cinco trabalhadores, 

possivelmente tapuios, exclusivamente a seu dispor.42 

O privilégio de requisição não concomitante ou de preferência em caso de requisições 

concomitantes foi estabelecido pela carta régia de 12 de maio de 1798. A quantidade de tapuios 

deveria ser arbitrada pela Junta da Fazenda ou pelas Câmaras locais. A redação da carta 

estabeleceu que, caso os contratadores não tivessem braços indígenas para “fazer navegar as 

suas canoas, ficarão elles autorizados a requerer ao respectivo juiz e mais imediato que apene, 

e lhes mande aquelles [índios] que só bastarem para as navegar”, mesmo que para isso fosse 

necessário tirar os indígenas de outras embarcações, onde fossem menos necessários.43  

Acreditamos, porém, que tal privilégio deve ter sido estendido aos dizimeiros. 

Em 28 de fevereiro de 1828, o presidente Burgos baixou uma portaria ordenando que as 

autoridades militares e civis de Belém e seu termo prestassem “ao administrador Geral dos 

Dizimos das meunças, o Cappm Jozé Joaquim Ribeiro, ou a seus agentes para isso nomeados, 

todo os auxílios que pelo dito Admnistador lhes for pedido”. As autoridades deveriam fornecer 

“os ligeiros de que necessitar para Equipagem das Embarcaçoens áquelle serviço destinadas 

[recolhimento dos dízimos], conforme he do estillo”.44 O “estilo” certamente se refere ao fato 

de ser comum o emprego de tapuios no recolhimento dos dízimos das meunças. Tanto é assim 

que em novembro do mesmo, Ribeiro tomou parte em outra diligência com o intuito de 

arrecadar os dízimos das meunças, realizada sob as mesmas condições que a anterior.45 

Em junho de 1828, o presidente da província ordenou às autoridades civis e militares 

“dos diversos Rios e Destrictos da Va de Cametá e Iguarapé – Miri” que prestassem ao 

“Administrador Geral dos Dizimos das meunças Manoel Joze Gonçalves de Moura, ou a seus 

agente para isso nomeados, todos os auxílios que o dito Administrador lhes for pedido (...) na 

 
42 OFÍCIO do Presidente de Província ao Comandante interino da Milícia de Ligeiros a 3 de agosto de 1826. Códice 

839, d. 57 - Correspondência dos Presidentes com Diversos (1826-1827). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 3 ago. 1826. 
43 CARTA..., 1857, op. cit., p. 436-437. 
44 PORTARIA do Presidente Burgos às autoridades civis e militares a 28 de fevereiro de 1828. Códice 799, d. 879 

- Correspondência de Diversos com o Governo (1824-1829). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 28 fev. 

1828. 
45 PORTARIA do presidente da província às autoridades civis e militares de Belém a 28 de novembro de 1828. 

Códice 873, d. 102 - Portarias da presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 28 nov. 

1828. 
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arrecadação dos mencionados Dizimos”. As autoridades deveriam fornecer a Moura “os 

ligeiros de que necessitar para Equipagem das Embarcações áquelle serviço destinadas”.46 

As requisições concomitantes, por vezes, afetaram os demandantes particulares, 

tornando mais difícil o acesso aos braços indígenas ou ficando sem eles. Segundo o anônimo 

autor, a preferência obtida por demandantes estatais atrapalhou a produção agrícola de inúmeros 

lavradores. Após a plantação das sementes dos gêneros que se pretendia cultivar, era necessário 

tirar as ervas que poderiam sufocar a sementeira, e este trabalho era feito por escravos e índios. 

Todavia, “tem qualquer lavrador Indios a seu serviço? São lhe logo tirados para o Serviço 

Real”.47 

Talvez este fora um dos motivos para que particulares fossem ao “Sertão e p sua 

habilidade e com riscos e despesas chega a extrahir dos matos alguns selvagens para que 

domesticados os empregue nas culturas de suas terras”. Como vimos, o procedimento não era 

considerado legal, e por isso mesmo “não he raro entre nós o ter visto prender e punir” os 

particulares que o tivessem feito.48 Segundo o autor anônimo, mesmo os índios empregados nas 

canoas de mercadorias poderiam ser subitamente presos, a pretexto de necessidades do serviço 

real. Mas, por vezes, os indígenas eram retirados para atender os interesses de alguma 

autoridade. O governador da capitania do Rio Negro, sempre que considerava necessário, 

tomava os índios das canoas dos negociantes para redistribui-los entre “nas suas rossas, ou na 

de seus amigos e afilhados”.49 

No capítulo 3, nós analisamos a representação que três negociantes rionegrinos fizeram 

ao presidente da província, em agosto de 1825, solicitando a reedição do Diretório pombalino. 

Eles denunciaram que administradores de algumas fábricas nacionais enriqueceram à custa “dos 

pobres índios e índias”. Os juízes também agiram despoticamente, ao arrepio da constituição, 

“só para terem gente indiana a seu serviço particular”.50 

Acusações de demandantes privados sobre agentes públicos se apropriando de braços 

indígenas não se restringiram ao Rio Negro. O arrematador do contrato de aguardente de Faro, 

referente ao triênio 1825-1828, acusou o comandante da polícia e da milícia dos ligeiros de ter 

 
46 PORTARIA do Presidente de Província às autoridades civis e militares de Cametá e Iguarapé Mirim a 3 de 

junho de 1828. Códice 873, d. 26 - Portarias da Presidência (1828-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 3 jun. 1828. 
47 ENSAIO econômico e político sobre o Pará. (John Carter Center Library, Providence) s./d, p. 37. Agradeço a 

André Machado pela disponibilização deste manuscrito, que ele encontrou na John Carter Center Library. 
48 Ibidem, p. 41 e 78. 
49 Ibidem, p. 76. 
50 REPRESENTAÇÃO dos negociantes Bernardino Senas Caupers, Joaquim Maugras e João Sodré ao presidente 

da província José Félix Pereira de Burgos a 17 de agosto de 1825. Códice 815, d. 73 - Correspondência de Diversos 

com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 17 ago. 1825. 
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“índios da villa (...) aplicados ao seu serviço”. Ao arrematador foram oferecidos alguns tapuios 

de outras vilas, entre eles, um “índio velho quase cego”.51 

Em janeiro de 1827, os indígenas que habitavam em vila Franca denunciaram o capitão 

da Milícia de Ligeiros local por empregá-los ilegal e “obrigadamente em seus serviços donde 

prezentemetne se achão” alguns tapuios.52 Três anos depois, o capitão continuou a se apropriar 

dos braços indígenas, utilizando-os na coleta e transporte de salsaparrilha, agredindo aqueles 

que se mostrassem relutantes em trabalhar para ele. O administrador do pesqueiro da vila 

também lançou mão de trabalhadores índios, embora seus aliados na câmara local tenham 

afirmado que o pagamento era pontual e que não havia prejuízo para o Serviço Nacional 

Imperial.53 

A cessão de trabalhadores com mais idade e requisitantes privados também foi 

registrada na comarca do Rio Negro, a título de evitar conflitos com demandantes estatais. 

Em maio de 1829, para finalizar a construção de uma igreja no Lugar da Barra, na 

comarca do Rio Negro, o ouvidor solicitou aos juízes ordinários das vilas de Moura, Thomar e 

Barcelos que enviassem “três ou quatro índios do seu districto, índios porem velhos que não 

estejam alistados no corpo de ligeiros e que não sejam capazes de desamparar a obra”. Os 

nativos trabalhariam por quatro meses, sendo pagos por um religioso local. Os indígenas que 

fossem casados e “quiser trazer a sua mulher pode fazer na certeza de que sera sustentada do 

mesmo modo”.54 

O recurso a trabalhadores com perfil etário mais velho é um indicativo de que certos 

agentes particulares tinham que enfrentar a preferência de outros demandantes quando da 

requisição de indígenas. Além disso, os demandantes privados tinham que lidar com as 

apropriações destes braços por agentes públicos, que os utilizaram para fins privados, como a 

coleta de drogas do sertão. 

 
51 OFÍCIO de Manoel Pereira de Souza ao presidente da província José Félix Pereira de Burgos a 14 de julho de 

1825. Códice 815, d. 65 - Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado 

do Pará, Belém). 14 jul. 1825. 
52 ABAIXO-ASSINADO dos índios de vila Franca enviado ao presidente da província a 4 de janeiro de 1827. 

Códice 851, d. 2 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 4 jan. 1827. 
53 CÓPIA da Sessão de 18 de abril de 1830 do Senado da Câmara de Vila Franca. Caixa 35, d. 69 - Ofícios, 

Indicações, Pareceres e Posturas (1830-1834). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 18 abr. 1830. Ver 

também o d. 71. 
54 CÓPIA do ofício do ouvidor geral da comarca Manoel Bernardino de Souza aos juízes ordinários das vilas de 

Thomar, Barcelos e Moura a 26 de maio de 1829. Códice 892, d. 27 - Correspondência de Diversos com o Governo 

(1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 26 mai. 1829. 
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Mas, se havia conflitos por mão de obra entre demandantes, fossem estatais ou 

particulares, eles tinham que lidar com a resistência dos índios obrigados ao trabalho. Este é o 

assunto do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 6: POLÍTICAS INDÍGENAS FACE AO RECRUTAMENTO E 

TRABALHO COMPULSÓRIOS 

 

No início de 1828, na vila de Olivença, Henry Lister Maw contratou quatro índios para 

trabalharem como remeiros, cozinheiros e carregadores. Ele afirmou tê-los tratado da maneira 

mais afável possível, mas nem esse tratamento diminuiu o peso do trabalho obrigado: em uma 

madrugada, após uma tentativa frustrada de roubar a carga do viajante inglês, os índios fugiram, 

mas não sem antes proferir um irônico “adeos, camarada”.1 

Práticas de resistência indígena ao trabalho compulsório foram tão comuns quanto os 

processos de recrutamento e trabalho obrigados. Elas, porém, assumiram maneiras diversas. O 

objetivo do presente capítulo será analisar, brevemente, as práticas de resistência indígenas 

desenvolvidas para fazer frente ao trabalho compulsório. 

Partimos do pressuposto de que no período abordado não houve um questionamento 

indígena ao trabalho compulsório em si a partir de massivos levantes armados. Isto está 

relacionado à derrota no levante armado ocorrido entre 1823 e 1825. De fato, durante a guerra 

civil, a demanda pela abolição do labor compulsório esteve no horizonte de expectativas. 

Depois, somente com a Cabanagem haverá uma massiva contestação armada contra o trabalho 

obrigado. Por isso mesmo, privilegiamos as formas cotidianas de resistência indígena, 

especialmente a deserção e a denúncia de abusos. 

Estudando sociedades camponesas na Ásia, o antropólogo James Scott definiu as formas 

cotidianas de resistências como aquelas que não assumem a forma “de uma confrontação 

coletiva (...) exigem pouca ou nenhuma coordenação; representam uma forma de autoajuda 

individual; e tipicamente evitam qualquer confrontação simbólica com a autoridade ou as 

normas da elite”.2 Este tipo de resistência pretende “mitigar ou rejeitar demandas feitas pelas 

classes superiores ou levar adiante reivindicações com relação a tais classes”, no caso do 

presente estudo, relacionadas com o trabalho compulsório.3 Segundo Scott, a resistência 

cotidiana se distingue de outros tipos de resistência pela sua “implícita negação de objetivos 

públicos e políticos”, pelo seu caráter informal e voltada para ganhos imediatos. 

Segundo o antropólogo, os “atos de resistência e pensamentos sobre a resistência (ou 

sobre seu significado) estão em constante comunicação – constante diálogo”. Os valores que 

 
1 MAW, 1829, op. cit., p. 248-249. 
2 SCOTT, James. Exploração normal, resistência normal. Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 5, 

jan./jul. 2011, p. 218. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

33522011000100009&script=sci_arttext>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
3 Ibidem, p. 223. 
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informam as ações dos grupos que resistem cotidianamente podem ser de aquiescência às 

relações de produção ou rejeição a elas, mas a maneira pela qual elas são expressas é sempre 

bem específica.4 

Embora valiosa, a formulação de Scott foi feita a partir de estudos de sociedades 

camponesas na Ásia, e para aplicá-la ao Pará da década de 1820 são necessárias algumas 

mediações. De uma forma geral, iremos entender a resistência cotidiana como aquela que 

operou dentro das relações sociais e econômicas vigentes na maior província do Império. Por 

vezes, os índios procuraram mitigar a precarização em que estavam vivendo, sem, porém, 

colocar abertamente em questão o trabalho compulsório. Também consideraremos o uso da 

arena institucional pelos indígenas como uma resistência cotidiana. Justamente por isso, um 

dos focos deste capítulo será a denúncia de abusos. É claro que ela poderia redundar em 

consequências de proporções consideráveis, como foi o caso envolvendo a abolição das fábricas 

nacionais, mas nem sempre a resistência a partir de mecanismos liberais colocou o fim do 

trabalho compulsório indígena no horizonte de expectativas. 

Já a deserção obedeceu a cálculos diversos, entre eles a desilusão quanto às garantias do 

liberalismo serem estendidas aos tapuios. Não por acaso, muitos deles desertaram e fugiram 

para as matas, isto é, locais onde o Estado não impusera efetivamente a sua soberania e, 

portanto, estabelecera relações sociais e econômicas encontradas nas vilas paraenses. Ao se 

comportarem desta maneira, os tapuios fugitivos confrontaram a ordem existente, mas não a 

colocaram em xeque. Mesmo operando por dentro dela, como veremos, os efeitos da deserção 

foram longe de serem triviais: atividades de vilas foram paralisadas e levou a capitania do Rio 

Negro a uma crise econômica. 

A seguir trataremos das denúncias de abusos, e depois falaremos das deserções. 

     

6.1 Denúncia de abusos 

 

De uma forma geral, pode-se dizer que a denúncia de abusos envolveu não apenas a 

exposição de violações, mas também a associação hierárquica e desigual dos índios a algumas 

autoridades civis ou militares ou a demandantes particulares com influência e poder. Isto, é 

claro, conformou as descrições dos abusos. 

Ao longo de junho de 1827, um conselho de averiguação foi instaurado para investigar 

as alegações do alferes da Milícia de Ligeiros, Manoel de Souza Alves, de que ele e os membros 

 
4 Ibidem, p. 223 e ss. 
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da escolta militar teriam sido insultados pelo reverendo Salvador Roiz do Couto. Negociante 

de grosso trato, Couto transportara 9,99% de todo cacau saído da capitania do Rio Negro e 

levado para Belém, entre 1812 e 1819.5 Meses depois do inquérito do conselho de averiguação 

ter sido encerrado, ele passou a ser referido na documentação como alferes.6 A documentação 

referente à averiguação não está completa e fica insinuado que os índios ligeiros teriam se 

refugiado em uma propriedade de Couto para evitar o recrutamento. 

De fato, o alferes Alves relatou que, tendo sido “Encarregado de hir prender os 

Individuos constantes da minha relação, dirigiu-se à “caza de seus pais procuralos os não achei”. 

Um vizinho informou ao militar de que os alvos do recrutamento tinham se refugiado na casa 

do reverendo Couto. Alves relata ter se lembrado que a propriedade do religioso sempre tinha 

sido lugar onde se dirigiam os “índios ligeiros para não hirem ao Serviço de Sua Majestade 

quando as diligencias os procuravão”.7 Embora não tenhamos a continuidade do relato de Alves, 

o cabo, que participara da diligência e que foi arrolado como testemunha, afirmou que a escolta 

chegou depois das nove horas da noite na propriedade de Couto, com o objetivo de capturar 

índios. O reverendo teria se oposto ao recrutamento, alegando ilegalidades no procedimento.8 

Na parte que apresentou ao conselho, Couto expôs os seus argumentos para questionar 

a legalidade do recrutamento. Primeiro, a escolta teria chegado à sua propriedade entre nove e 

dez horas da noite, teria realizado um cerco e quase derrubado uma porta.9 Em outras palavras, 

para Couto, a diligência teria infringido o incisivo VII do artigo 179 da Carta Constitucional de 

1824 que assegurava que “todo Cidadão tem em sua casa um asylo inviolável. De noite não se 

podera entrar nella, senão por seu consentimento, ou para o defender de incêndio, ou inundação 

(...)”.10 

Além disso, o reverendo alegou que os soldados não apresentaram insígnia militar e 

estavam “indecentemte vestidos, nus da cintura pa cima, e outros de camisas e calças pretas, e 

todos armados de paos (...) parecendo p isso não diligencia, mas sim a salteadores”. Além disso, 

Couto demandou a apresentação da ordem escrita do superior que comandava a escolta, que 

não lhe foi apresentada. Por sua vez, o cabo negou que o reverendo tivesse solicitado alguma 

 
5 LOPES, 2013, op. cit., p. 177. 
6 OFÍCIO do governador de armas João Paulo dos Santos Barreto ao presidente da província, José Félix Pereira 

de Burgos, a 6 de setembro de 1827. Códice 844, d. 84-85 - Correspondência do Comando de Armas com o 

Governo (1827). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
7 AUTO do processo de averiguação de insultos proferidos por Salvador Rodrigues do Couto contra o alferes 

Manoel de Souza Alves a 16 de junho de 1827. Códice 843, d. 183 - Correspondência do Comando das Armas 

com o Governo (1827). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
8 Ibidem, d. 188.  
9 Ibidem, d. 184. 
10 BRASIL, 1886, op. cit., p. 32. 
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ordem escrita. Ele também alegou não saber os nomes dos índios que tinham se refugiado na 

propriedade de Couto, não podendo assim fazer face ao desafio lançado pelo religioso. O 

conselho de averiguação julgou o testemunho do cabo procedente, mas não fica claro qual foi 

o desfecho do caso.11 

Mas, como fica implícito na parte do alferes Alves, os índios usualmente fugiam para a 

propriedade do reverendo para tentar escapar do recrutamento. O religioso, por sua vez, 

procurava dar face legal a esta ação, questionando a legalidade da escolta. Couto foi um 

negociante de grosso trato, e certamente deve ter empregado índios como remeiros no transporte 

de cacau do Rio Negro para a capital da província. Porém, muito possivelmente, para os tapuios, 

trabalhar para Couto deve ter aparecido como algo menos desagradável do que ser empregado 

por demandantes estatais. 

Evidentemente que a denúncia de abusos favoreceu outros demandantes privados. No 

final de setembro de 1829, o ouvidor geral da comarca recebeu um requerimento de Henrique 

Souza, morador do Lugar da Barra do Rio Negro, que, invocando o artigo 179 da Carta 

Constitucional, reclamou que o cabo de esquadra de ligeiros Álvaro fora à sua casa na “alta 

noite” prender o seu irmão, Florentino de Souza Dias.12 Ao juiz de paz do Lugar, o morador 

Joze Antônio Barros relatou algo de teor similar: o cabo Álvaro “fora a seu sitio de noite”, e 

cercou a sua casa “com os Indios da sua Equipagem”, demandando que Barros “lhe entregasse 

hum Indio q estava junto com elle no seu serviço”. O indígena em questão deveria ser levado 

para trabalhar para demandantes estatais.13  

O conflito entre autoridades civis e militares gerou instabilidade para os tapuios: se eles 

eram desertores ou para quais demandantes deveriam trabalhar, qual lugar eles ocupavam na 

hierarquia da sociedade paraense. Para mitigar esta situação, a partir de cálculos impossíveis de 

serem totalmente reconstituídos, buscaram a proteção de autoridades específicas, que lhes 

ofereceram não a isenção do trabalho obrigado, mas um cenário que poderia ser menos precário. 

Álvaro, descrito acima como cabo, era tapuio, e em dezembro de 1829 foi alvo de uma 

diligência. Tendo desertado do serviço da Ribeira, onde trabalhara como calafate, o indígena 

passou a exercer a função de cabo, sob ordens do capitão comandante do 2° Corpo de Ligeiros 

 
11 AUTO do processo de averiguação de insultos proferidos por Salvador Rodrigues do Couto contra o alferes 

Manoel de Souza Alves a 16 de junho de 1827. Códice 843, d. 186-189 - Correspondência do Comando das Armas 

com o Governo (1827). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
12 OFÍCIO do juiz de paz do Lugar da Barra do Rio Negro, João da Silva Cunha, ao ouvidor geral da comarca do 

Rio Negro, Manoel Bernardino de Souza, enviado a 28 de setembro de 1829. Códice 892, d. 26 - Correspondência 

de Diversos com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 28 set. 1829. 
13 Idem. 
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da capitania. Ele passou a realizar recrutamentos de ligeiros, conforme requisitado por Strauss. 

Todavia, no início de dezembro de 1829, o soldado Jozé Thomas liderou uma diligência cujo 

objetivo era capturar calafates e carpinteiros para o serviço da Ribeira, e Álvaro Francisco 

estava listado como um aprendiz de calafate. O militar o encontrou nas escadarias do palácio e 

lhe ordenou que “me acompanhaçe por Ordem do Illmo Snr Doutor Ouvidor, e elle me respondeo 

que não, e que se eu quizeçe que o acompanhaçe para a Caza do Snr Capitam donde então o 

prendi a ordem do Illmo Snr Ouvidor”.14 A tentativa de Álvaro de avisar o capitão e, através do 

poder dele, se safar de retornar a Ribeira não deu certo, e ele foi enviado ao calabouço como 

punição. 

O capitão Henrique Antônio Strauss questionou a legalidade do procedimento, 

afirmando que tudo resultava da má vontade que o ouvidor tinha com ele. Se Álvaro fora 

calafate, era no passado, pois desde junho de 1828 exercia a função de cabo. Segundo o militar, 

o ouvidor da comarca já teria constrangido o tapuio, quando ele estava na função de cabo, 

ordenando que “fosse a Ribeira”, o que não cumpriu por não poder “arder em dois fogos”. 

Como estamos vendo, o tapuio preferiu a fogueira acendida por Strauss. Segundo o capitão, a 

prisão de Álvaro teria sido ilegal pelo fato de o ouvidor não “declarar a culpa” do preso. Ele 

deduziu que o objetivo dela teria sido aterrar Álvaro, forçá-lo a depor contra ele, o que de fato 

aconteceu, resultando na soltura do tapuio.15 Na deposição, Álvaro argumentou que “quem tem 

culpa de eu estar agora padecendo, he o Capitam Henrique Strauss”, que lhe impedira de ir a 

Ribeira, afirmando que o ouvidor “não te governa, tu és ligeiro estas debaixo das minhas ordens. 

E por isso que eu não fui apresentar-me a Ribeira”. Ouvindo isto, o ouvidor afirmou que “logo 

o soltaria”.16  

A afirmação veio em um contexto de rebaixamento das possibilidades: não mais cabo, 

mas calafate, e ainda submetido ao calabouço. O status de Álvaro como calafate, trabalhador 

da Ribeira e sob as ordens do ouvidor deve ter sido confirmado com a prisão de Strauss, em 12 

de janeiro de 1830.17 

 
14 PARTE do soldado Joze Thomas enviada a 18 de dezembro de 1829. Códice 892, d. 11 - Correspondência de 

Diversos com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 18 dez. 1829. 
15 OFÍCIO do capitão comandante do 2° corpo de ligeiros milicianos Henrique Antônio Strauss ao comandante 

militar da capitania do Rio Negro Joaquim Felippe dos Reis a 22 de dezembro de 1829. Códice 892, d. 17 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 22 dez. 1829.  
16 OFÍCIO do ouvidor geral do Rio Negro Manoel Bernardino de Souza a 24 de dezembro de 1829. Códice 892, 

d. 15 - Correspondência de Diversos com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 24 dez. 

1829. 
17 OFÍCIO do comandante militar do Rio Negro Joaquim Felippe dos Reis ao ouvidor geral da comarca do Rio 

Negro Manoel Bernardino de Souza a 12 de janeiro de 1830. Códice 892, d. 32 - Correspondência de Diversos 

com o Governo (1830). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 12 jan. 1830. 
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Se Álvaro não conseguiu se livrar de um trabalho totalmente indesejado, o Principal 

Miguel conseguiu. No capítulo 3, mencionamos que Manoel Roiz de Sá, juiz na vila de Thomar, 

fora encarregado de avaliar as plantações de roça de mandioca e recensear a população em 

alguns povoados, na capitania do Rio Negro. Mas, nos deslocamentos para realizar a tarefa, ele 

se envolveu em embates com as autoridades militares, alegando que elas queriam prendê-lo e 

inviabilizar a concretização da sua missão.18 Ele então encontrou o tapuio Miguel, Principal do 

povoado de Santa Bárbara, que obtivera licença do comandante militar da capitania para visitar 

seus parentes no rio Uaupés. O comandante, inclusive, lhe pedira para que trouxesse 

“Cangataras dos gentios” que iria ver.19 Segundo Miguel, depois de ter ciência da licença e do 

pedido do comandante, Sá lhe teria dito “que tens tu com o Commandante tu não sabes que o 

Commandante não governa se não quatro Soldados e meio que estão ali naquele Quartel”. A 

réplica do tapuio teria sido que o militar não era despótico com ele, e que o pedido do 

comandante fora feito após “se ter offerecido (...) para todo quanto quiseze daquelle Rio”.20 

Possivelmente, o Principal, querendo garantir a licença, tinha se oferecido para trazer do rio 

Uaupés o que a autoridade militar demandasse. 

Ainda segundo o relato de Miguel, Sá teria então solicitado que ele fosse o seu piloto de 

canoa até Marabitanas, o que foi declinado pelo indígena por não ser “Piloto de Canoa, mas 

Principal do Povoado de Sta Bárbara”. O pedido então virou uma ameaça: “que havia de [lhe] 

mandar em ferros para a Barra [do Rio Negro] se elle se tornasse a dizer que não o 

acompanhava”.21 

O Principal deu parte ao sargento Luís de Dias Franco, que intimou Sá a apresentar a 

sua versão. O juiz negou a veracidade do relato de Miguel e afirmou que o “Principal não hera 

capaz de sustentar [a versão apresentada] na sua presença”. Procedeu-se, então, uma acareação, 

na qual Miguel sustentou o que dissera “sem discrepância alguma” e ainda afirmou ao “referido 

Sá em língua geral que não o acompanhava em qualidade de piloto”. O juiz teria mudado o seu 

discurso, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira, e que era “tollo por dar confiança 

a tapuios”.22 

 
18 OFÍCIO do juiz Manoel Roiz de Sá ao ouvidor geral da comarca do Rio Negro Manoel Bernardino de Souza 

enviado a 22 de julho de 1828. Caixa 33, d. 48 - Ofícios dos Comandantes Militares (1830-1833). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém). 22 jul. 1828. Ver também os documentos 49, 50, 51 e 52. 
19 OFÍCIO do sargento graduado Luis de Dias Franco ao comandante militar da comarca do Rio Negro Joaquim 

Felippe dos Reis a 29 de maio de 1828. Caixa 33, d. 52 - Ofícios dos Comandantes Militares (1830-1833). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 29 mai. 1828. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
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Para evitar que fosse obrigado a trabalhar como piloto, Miguel recorreu à autoridade 

com quem Manoel Roiz e Sá tinha divergência, e com quem ele tinha estabelecido relações. O 

seu relato veio bem a calhar para as autoridades militares o retratarem como alguém que não 

respeitava a jurisdição militar. 

Nós já vimos que, no tocante às administrações nacionais de vila Franca, os tapuios 

pressionaram as autoridades locais para que os abusos fossem denunciados e expostos. Mas 

eles próprios decidiram relatar ao presidente da província as opressões a que estavam sendo 

submetidos. 

Em 4 de janeiro de 1827, 47 indígenas de vila Franca enviaram um abaixo-assinado ao 

presidente da província do Pará. Dos signatários do documento, 44 eram analfabetos e três 

assinaram o próprio nome. Apresentando-se como “humildes súditos”, os tapuios demandaram 

simplesmente a expulsão de João Francisco Regas Baptista da vila.23 

Baptista era alferes da Milícia de Ligeiros de vila Franca, e tinha cometido alguns 

abusos, como ter tido a “ousadia [de] nomear officiais inferiores na Compa (...) sem ter Ordem 

alguma do seu Comme e Chefe”.24 Mas, claro, não foi esta irregularidade que motivou a 

mobilização indígena. 

Na verdade, a representação dos tapuios foi motivada pelo “desgosto em que vivemos 

pellas insolências que tem uzado para com Nós” o alferes Baptista. Ele ameaçou “com castigos, 

prendendo e castigando rigorosamente alguns de Nós sem para isso ter Ordem alguma das 

Authoridades”. Assim, um dos problemas enfrentados pelos índios de vila Franca foram prisões 

arbitrárias.25 Agindo sem fazer ciente o capitão da companhia de ligeiros da vila, o alferes 

“dispuz de parte de Nos obrigadamente para o seu serviço deixando por isso de inteirar o 

numero de indivíduos para o serviço de S.M.I”. Para encobrir a apropriação de braços indígenas, 

Baptista empregou tapuios que estavam “dispençados dos serviços por Especial despacho de 

V. Exca por incapazes nos serviços de S.M.I (...) afim encobrir a falta de gente que empregou 

obrigadamente nos seus serviços donde prezentemente se achão”. Segundo os signatários do 

abaixo-assinado, o alferes teria mandado prender “alguns dos moradores brancos desta Villa”, 

sem que eles tivessem culpa formada.26 

 
23 ABAIXO-ASSINADO dos índios de vila Franca enviado ao presidente da província a 4 de janeiro de 1827. 

Códice 851, d. 2 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1831). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 4 jan. 1827. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 
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Diante deste cenário, os índios solicitaram que o alferes da companhia de ligeiros fosse 

expulso de vila Franca. O pedido veio acompanhado da observação de que “muitos de Nós 

temendo os castigos e ameaças que elle nos faz (...) se tem ausentado para diversas Villas”. Os 

tapuios ameaçaram deserção continuada “Caso V. Exa não nos dê a providencia que rogamos”. 

Como resultado das fugas dos índios, “Ninguém haverá para os serviços de S.M.I”.27 

Os tapuios condicionaram sua permanência na vila à efetivação do despacho, que 

isentava os incapazes de trabalharem para demandantes públicos de serem obrigados a trabalhar 

para o alferes e serem castigados e presos sem culpa formada. Caso as condições não fossem 

cumpridas, eles simplesmente desertariam. 

Chama a atenção que o recrutamento de indígenas dispensados de labutar para o Serviço 

Nacional Imperial tenha sido caracterizada como prisão arbitrária. Sinal de um tempo diferente 

do vivido na primeira metade da década de 1820, esta caracterização não tinha mais implicações 

revolucionárias, como então tivera. Como demonstrou André Machado, entre 1821 e 1825, a 

alegação de que o recrutamento para o trabalho compulsório constituía prisão sem culpa 

formada tinha sido empregada para minar esta relação de trabalho.28 Agora, tratava-se de 

mitigar a intensidade da opressão, de fazer valer o privilégio dos indígenas isentos de trabalhar 

para o Serviço Nacional Imperial. 

          

6.2 Deserção 

 

“Deserção” é o termo usando na documentação para descrever fugas levadas a cabo com 

o intuito de evitar o recrutamento e/ou trabalho compulsórios. Na província do Pará, elas foram 

tão comuns quanto a arregimentação e o labor obrigados. As deserções ocorreram em situações 

diversas: antes da escolta de recrutadores chegar, no momento do recrutamento ou quando os 

tapuios já estavam trabalhando para algum demandante. 

No início de agosto de 1831, o comandante das armas, José Maria da Silva Bettancourt, 

informou ao presidente interino, Marcelino José Cardoso, sobre os efeitos inesperados do envio 

de um destacamento militar para a vila de Melgaço. Sob ordens do presidente barão de Itapecuru 

Mirim, um alferes, um inferior e nove soldados moveram-se para a referida vila para “manter a 

 
27 Idem. 
28 MACHADO, 2010, op. cit., p. 134 e 181-182. 
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Ordem e o Socego”. O problema foi que “os habitantes Indios de Melgaço tem evacuado aquelle 

lugar, com o receio d’aquelle Destacamento, que eles julgão destinado a outro fim”.29  

A interpretação dos indígenas deve ter sido informada pela associação entre presença 

militar e recrutamento. Em abril de 1827, Domingos Simões Cunha comandou uma diligência 

em busca de um homem foragido. Ao ver a patrulha, uma mulher indígena logo se desesperou, 

pensando que ela vinha recrutar o seu filho. Para evitar tal destino, ela decidiu colaborar com a 

escolta.30 

A partir desta associação, é razoável supor que os índios saíram de Melgaço em virtude 

do temor de serem recrutados compulsoriamente. Para fazer os índios voltarem e atender outras 

necessidades da província, o então comandante das armas propôs que o destacamento militar 

fosse removido para outras localidades.31 

Em fevereiro de 1828, o Senado da Câmara de Monte Alegre oficiou ao presidente 

Burgos sobre uma deserção massiva ocorrida na vila. Por “Interpretarem mal as sabias 

determinaçoens” da autoridade máxima da província, a população da vila abandonou “suas 

pequenas posseçoens e retiraram-se pa outros districtos, como vai acontecendo ficando esta villa 

despovoada”. Como o documento está incompleto, não podemos ter certeza de qual ordem foi 

emitida. Todavia, fica insinuado que haveria um recrutamento, incidindo apenas sobre os 

“listados da Companhia”, possivelmente de ligeiros, local. Mas o entendimento da população 

local foi distinto, resultando na dispersão. 

O presidente da Câmara de Monte Alegre afirmou que a “maior parte na população são 

mamelucos, e alguns Brancos (...) Os Índios são a maior parte [e] estão empregados no Serviço 

Publico”. Assim, entre os desertores certamente houve um relevante contingente indígena. Vale 

a pena mencionar que, para evitar o recrutamento, os desertores se locomoveram para outras 

vilas, na esperança de não serem localizados pelas autoridades.32 

 
29 OFÍCIO do comandante das armas, José Maria Bitencourt, ao presidente interino, Marcelino José Cardoso, a 8 

de agosto de 1831. Códice 913, d. 137 - Correspondência do Comandante das Armas com o Governo (1831). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 8 ago. 1831. 
30 OFÍCIO de Domingos Simões da Cunha ao governador das armas João Paulo dos Santos Barreto a 21 de abril 

de 1827. Códice 843, d. 111 - Correspondência do Comando das Armas com o Governo. (Arquivo Público do 

Estado do Pará, Belém). 21 abr. 1827. 
31 OFÍCIO do comandante das armas, José Maria Bitencourt, ao presidente interino, Marcelino José Cardoso, a 8 

de agosto de 1831. Códice 913, d. 137 - Correspondência do Comandante das Armas com o Governo (1831). 

(Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 8 ago. 1831. 
32 OFÍCIO enviado pelo Senado da Câmara de Alenquer ao presidente da província José Félix Pereira de Burgos 

a 28 de fevereiro de 1828. Códice 857, d. 6-7 - Correspondência de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 28 fev. 1828. 
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Em um ofício não datado, um comandante militar relatou dificuldades em conseguir 

recrutar milicianos, “pella perceguição que neste Rio tem havido para o Serviço; e [os 

mancebos] se tem mudado, sem se saber para onde”.33 

Ainda no final da década de 1810, um cronista anônimo escreveu que os tapuios eram 

   

duramente empregados em trabalhos e estabelecimentos Reais como são Fabricas de 

cortar e serrar madeiras, Pesqueiro, Rossas, trabalhos do Arsenal da Marinha, 

navegação nos rios em barcos da Fazenda Real onde eles são inspecionados e vigiados 

por soldados bárbaros e grosseiros que os maltratão com excesso de pancadas e 

bastonadas, faltando-se lhes sempre com o alimento necessário e soldo conveniente, 

vivendo p isso nús com as carnes descobertas, pobres, famintos, sem propriedade e 

sem liberdade.34 

 

Como resultado, “a perseguição movida contra os Indios tem embaraçado o 

domesticarem-se os selvagens povoadores dos bosques, e tem originado a fuga dos já 

domesticados outras vez para o interior das matas”.35 Hércules Florence também registrou que 

os índios avilados fugiam para as matas. Ao descrever os tapuios, afirmou que “quando lhes dá 

na cabeça, deixam o amo sem lhes importar com o que devem ou tem que receber (...) Fogem 

para o mato, deixando a casa no momento mais urgente ou a canoa em meio da viagem”.36 

O viajante francês afirmou que os desertores se dirigiram para as matas, mas nem 

sempre este foi o caso. Nos exemplos acima, já vimos menções a deslocamentos para outras 

vilas. Também encontramos na documentação indícios de que os índios fugitivos, por vezes, 

ofereceram os seus serviços para demandantes que pagassem ordenados maiores. 

Em 3 janeiro de 1826, Geraldo José de Abreu oficiou para o coronel Amandio, 

notificando que o presidente enviara uma relação “dos moradores das villas de Conde e Beja 

que dezertaram do Arsenal”. O coronel deveria prender os desertores e “remete-los ao mesmo 

Arsenal”.37 Como vimos no capítulo 4, as atividades do estaleiro estavam parcialmente 

paralisadas devido à falta de mão de obra, isto é, as deserções atrasaram a construção de 

embarcações, especialmente uma fragata. 

Na avaliação dos oficiais responsáveis pelo recrutamento dos tapuios para o Arsenal, o 

problema da deserção estava relacionado à falta de pagamento, ao fato de os índios não serem 

rendidos no tempo acordado, ocasionando problemas na subsistência das famílias dos 

 
33CÓDICE 853, d. 18 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1837). (Arquivo Público do Estado 

do Pará, Belém). Data. 
34 ENSAIO econômico e político sobre o Pará. (John Carter Center Library, Providence) s./d, p. 22-23. 
35 Idem. 
36 FLORENCE, 2007, op. cit., p. 264. 
37 OFÍCIO de Geraldo José de Abreu enviado ao coronel Amandio a 3 de janeiro de 1826. Códice 831, d. 3 - 

Correspondência do Presidente com Diversos (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 3 jan. 1826. 
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recrutados.38 Segundo o cronista anônimo, os tapuios, uma vez recrutados, eram “obrigados a 

vir prezos em troncos de campanha (porque fugião) para o trabalho no Arsenal, onde sendo 

opprimidos sobre maneira com castigos horrorosos, açoutes, rodas de pao, pancadas nas solas 

dos pés, ventre estendidos sobre hum canhão”.39 Além disso, eles trabalhavam “acorrentados 

na galé, dormindo fechados em cárceres com guardas à vista”. Foi aí, segundo o autor anônimo, 

que muitos índios contraíram bexiga, com consequências mortais.40   

Diante desse cenário, muitos tapuios optaram por desertar, em um esforço para tornar 

menos instável a sua subsistência. O que vale ressaltar aqui é que a escala da deserção não deve 

ter sido pequena, e pressionou as autoridades da província. Com a necessidade de bater a quilha 

de uma fragata e a falta de gente para fazer o trabalho, o presidente decidiu aumentar o ordenado 

dos carpinteiros e calafates do Arsenal. Ele prometeu que “nenhum [carpinteiros e calafates] se 

pode agora queixar por dilaçoens de pagamentos, ou por se pagar menos naquele Serviço do 

que venceu no dos particulares sendo este vencimento que prometo pagar-lhes”.41 

Assim, para sustar a deserção e tornar exequível a construção da fragata no Arsenal, o 

presidente prometeu não apenas a equiparação dos ordenados, mas o pagamento em dia. Se é 

verdade que a medida foi tomada por causa da pressão que vinha da Corte, não contribuiu 

menos a resistência indígena para que o presidente tentasse tornar os demandantes privados 

menos atraentes. De fato, alguns dos tapuios desertores devem ter ido prestar serviços para esses 

requisitantes. 

Os tapuios designados para trabalhar no pesqueiro de vila Franca desertaram com 

frequência, como vimos. Na avaliação de um militar, de quem não dispomos o nome, um dos 

fatores para a fuga foi o não cumprimento do direito de “de serem isentos de qualquer outro 

serviço”. Além disso, a dificuldade em obter braços indígenas também estava relacionada com 

o “pezado tempo que dobrão no serviço (...) o que sempre lhes foi odioso”.42 

Ele afirmou que os desertores se espalharam “pelos Districtos deste Continente athe 

mesmo a Villa Nova na Capitania do Rio Negro nas Canoas dos Negociantes (...)”. O militar 

afirmou que solicitou às autoridades “das outras villas quando sei que por seus districtos, ou 

nas mesmas vilas existem alguns” desertores, mas nunca obteve uma resposta concretamente 

 
38 Ver a seção em que tratamos do Arsenal da Marinha. 
39 ENSAIO econômico e político sobre o Pará. (John Carter Center Library, Providence) s./d., p. 23.  
40 Ibidem, p. 24. 
41 Ofício do presidente José Félix Pereira de Burgos ao coronel Ramos, Amandio e Garcia a 11 de janeiro de 1826. 

Códice 831, d. 22 - Portarias da Presidência (1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 11 jan. 1826. 
42 OFÍCIO de [ilegível] enviado ao governador das armas em 29 de março de 1826. Códice 815, d. 102 - 

Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 29 mar. 

1826. 
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positiva. A razão para isso é que as autoridades não queiram “intrigar com quem tem os dittos 

ligeiros em serviço”.43 Muito possivelmente, dois cenários devem ter ocorrido: os tapuios 

desertores devem ter procurado outros demandantes para oferecer os seus serviços, baseados 

em cálculos que são difíceis de reconstituir. Por outro lado, é possível que em outras vilas, eles 

tenham sido capturados por outros requisitantes e obrigados ao trabalho. 

Os efeitos da deserção foram de escalas variáveis. Em algumas ocasiões, resultou no 

atraso da execução de alguma obra ou atividade. Em Cametá, por exemplo, as constantes fugas 

de tapuios retardaram a reforma de uma igreja, e o comandante militar da vila passou então a 

punir corporalmente os índios com o intuito de acabar com as fugas. Como resultado, as 

deserções diminuíram e a reforma foi finalizada.44 

Em meados de 1828, em virtude da deserção dos tapuios, diversas atividades relevantes 

estavam paralisadas em Alenquer: a reforma de uma igreja, o recolhimento de dízimos, 

diligências para capturar desertores e a exploração do contrato da aguardente.45 O impacto 

econômico da falta de braços certamente explica o empenho das autoridades em recapturar os 

índios desertores, embora, como estamos vendo, isso nem sempre fosse fácil. 

 

6.2.1 Deserção em massa no Rio Negro 

 

Na comarca do Rio Negro, o declínio das populações registradas nas vilas, lugares e 

povoações foi impressionante. Em sua viagem de visitação ao longo da comarca do Rio Negro, 

iniciada em 1823 e terminada em 1826, o vigário José Maria Coelho registrou que a vila de 

Moura, que um dia tivera 1.800 fogos, tinha somente três. Seguindo a mesma tendência, a 

povoação de Poiares, que já alcançara 1.830 fogos, possuía somente nove em 1823.46 Na 

verdade, em nenhuma localidade pela que passou, Coelho registrou crescimento demográfico. 

Ao contrário, algumas povoações se tornaram lugares fantasmas devido à ausência de 

habitantes.47 

 
43 Idem. 
44 OFÍCIO de Manoel Raimundo da Costa enviado ao presidente da província a 8 de fevereiro de 1830. Códice 

853, d. 52 - Correspondência de Diversos com o Governo (1827-1837). (Arquivo Público do Estado do Pará, 

Belém). 8 fev. 1830. 
45 OFÍCIO do Senado da Câmara de Alenquer ao presidente da província a 2 de julho de 1828. Códice 857, d. 38 

- Correspondência de Diversos com o Governo (1828). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 2 jul. 1828. 
46 COELHO, 1949, op. cit., p. 125-126. 
47 Ibidem, p. 126-134. De uma forma geral, Coelho não indica o período pretérito a partir do qual ele faz a 

comparação. Para algumas localidades, há uma insinuação de que o marco temporal é a data de fundação da vila, 

povoação ou lugar. Em todo caso, os números apresentados por Coelho podem ser vistos como apontando uma 

tendência, e não como necessariamente precisos, ao menos no que se refere ao período pretérito.  
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Outro autor a registrar a existência de vilas fantasmas ou extintas foi o já conhecido 

André Fernandes de Souza. Em sua Notícias geográficas da capitania do Rio Negro, escrita em 

1821, ele relata que a vila de Javarí foi extinta devido aos “assíduos vexames do destacamento 

de Tabatinga, que não dava descanço aos desgraçados índios, seus habitadores”.48 Os vilarejos 

de São Miguel e Santa Bárbara também experimentaram despovoamento devido às constantes 

requisições por braços indígenas. Os índios fugiram para os matos “porque nada mais sensível 

se pode fazer ao gentio índio do que tirar-lhes os filhos dos seus lados, principalmente sendo 

boçaes”.49 Na representação dos negociantes rionegrinos apresentada à presidência da província 

em agosto de 1825, consta que a deserção dos indígenas fora de tal ordem que de certas vilas e 

lugares “nem já apparecem os menores vestígios”.50 

O tamanho da sangria demográfica é difícil de calcular, mas algumas estimativas podem 

dar alguma ideia por indicar tendência, ainda que talvez sejam exageradas. Segundo o padre 

André Fernandes de Souza “presentemente [julho de 1826] no Rio Negro, excepto as Missoens, 

a população na décima parte do que havia” na década de 1790.51 Assim, em um intervalo de 

quase 40 anos a comarca do Rio Negro teria perdido aproximadamente 90% de sua população! 

Por sua vez, Baena afirma que o total dos habitantes do Rio Negro em 1821 era 34.692, mas 

dez anos depois esse número caiu para 16.213 almas.52 Ou seja, em dez anos a comarca perdeu 

mais da metade dos seus habitantes. 

As explicações oferecidas pelos contemporâneos para o declínio populacional 

rionegrino não devem ser descartadas. Para Baena, por exemplo, o decréscimo demográfico 

fora causado pela “deserção dos Indianos, do contagio de sezoens e bexiga, e das correrias dos 

Muras”.53 Na explicação avançada por Baena, o trabalho compulsório indígena não é central, 

mas apenas um fator. Todavia, outros autores terão outra compreensão do fenômeno que 

estavam testemunhando. 

Em 1821, o padre André Fernandes de Souza escreveu as Notícias geográficas da 

capitania do Rio Negro em um esforço de explicar a pobreza rionegrina. De fato, o escrito tem 

um tom de denúncia diante dos “vexames que se tem praticado com os habitantes d’aquelles 

 
48 SOUZA, 1848, op. cit., p. 448. 
49 Ibidem, p. 464. 
50 REPRESENTAÇÃO dos negociantes Bernardino de Souza Casper, Joaquim Maugras e João Sodré Guiza 

enviada ao presidente da província a 17 de agosto de 1825. Códice 815, d. 73 - Correspondência de Diversos com 

o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 17 ago. 1825. 
51 OFÍCIO de André Fernandes de Souza enviado ao presidente da província a 6 de julho de 1826. Códice 815, d. 

122 - Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 6 

jul. 1826. 
52 BAENA, 1839, op. cit., p. 7. 
53 Idem. 
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districtos, tanto brancos como índios, com tanto estrondo de diminuição da população”, sendo 

“a cauza da sua total desgraça [da capitania do Rio Negro]”.54 

Na opinião de Fernandes de Souza, a origem dos problemas poderia ser localizada logo 

depois do fim da gestão de Manoel Lobo da Gama (1788-1799). Enquanto esteve à frente das 

administrações nacionais, o governador da capitania do Rio Negro teria demonstrado “com os 

que trabalhavão moderação, paciência”, ao dar brindes a eles em decorrência do serviço 

realizado. Mas a partir de 1799 “se vio sensivelmente baquear a Capitania com a deserção dos 

habitadores Indios”.55 

A dinâmica social profundamente danosa para os indígenas do trabalho compulsório 

certamente foi um fator para a deserção em massa. Segundo Fernandes de Souza, os índios “que 

se tinham unicamente revertido a trabalhar nas fabricas reaes, deviam desistir dos antigos 

estabelecimentos. O que fez desaparecer os índios vilas e dos lugares até agora”, aniquilando 

as produções particulares “porque tendo cada um dos lavradores [tem] nos índios parentes, 

afilhados e compadres para se coadjuvarem mutuamente, faltando estes, ficaram reduzidos ao 

nada”.56 Assim, o trabalho compulsório desestabilizava as possibilidades de subsistência dos 

indígenas avilados na medida em que eles não mais podiam lavrar suas roças. 

Nos povoados de São Miguel e Santa Barbara havia um problema adicional: os gentios 

fugiram os matos “porque nada mais sensível se pode fazer ao gentio índio do que tirar-lhes os 

filhos dos seus lados, principalmente sendo boçaes”.57 Embora não tenhamos documentos que 

permitam afirmar enfaticamente, acreditamos que a situação vivida nas duas povoações deve 

ter sido comum a muitos grupos indígenas avilados no Rio Negro. 

A este cenário já precário somou-se a exposição dos índios aos “vexames, [a]os serviços 

sem paga, plantios e fabricas reaes admnistrada por officiaes e commandantes militares”, que 

 
54 SOUZA, 1848, op. cit., p. 414-415. 
55 OFÍCIO de André Fernandes de Souza enviado ao presidente da província a 6 de julho de 1826. Códice 815, d. 

122 - Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 6 

jul. 1826. 
56 SOUZA, 1848, op. cit., p. 472-473. Em 1826, Souza forneceu explicação similar: as administrações nacionais 

empregaram índios que foram obrigados a “desistir da sua particular [plantação], dando de mão os seus cafezais, 

e mais gêneros de indústria, pois achando aos Indios parentes, compradores e afilhados, faltando estes ficarão 

reduzidos ao estado de aniquilação”. Ver OFÍCIO de André Fernandes de Souza enviado ao presidente da província 

a 6 de julho de 1826. Códice 815, d. 122 - Correspondência de Diversos com o Governo (1825-1826). (Arquivo 

Público do Estado do Pará, Belém). 6 jul. 1826. 
57 Ibidem, p. 464. 
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geriam à luz de seus interesses.58 E, por vezes, os demandantes de braços indígenas os 

submetiam à violência física, tratando-os “desumanamte com castigos extraordinários”.59 

Se as relações de trabalho informadas pela carta régia de 12 de maio de 1798 impactaram 

no declínio populacional das vilas, povoados e lugares rionegrinos, o mesmo pode ser dito de 

outras formas de compulsórias de trabalho, como, por exemplo, a escravização de ameríndios. 

A documentação indica que ela existiu em algumas localidades, como na vila de Ega. Em março 

de 1828, ao passar por lá, Henry Lister Maw ouviu dos moradores brancos que o uso dos braços 

indígenas era regulado por uma antiga “law authorizing the brancos to catch the Indians and 

make slaves of them for ten years”. A realização de entradas com o intuito de fazer escravos foi 

feita mediante a obtenção de licença, e um comércio de cativos parece ter sido desenvolvido na 

região. Em consequência disso, os índios desertaram para diversos locais próximos ao rio 

Amazonas onde tiveram facilidade para obter alimentos e moradia.60 

Ainda precisam ser estabelecidas as relações existentes entre estas entradas e as razias 

denominadas “agarrações” por André Fernandes de Souza. Elas começaram a ser praticadas no 

último quartel do século XVIII e consistiram em expedições de homens armados que iam a 

determinadas localidades, fossem os rios Jurupá, Juruá ou o Negro, e lá aprisionavam tantos 

ameríndios quanto lhes fosse possível. Estas caravanas de escravização foram frequentes ao 

longo dos oitocentos e envolveram nomes poderosos no contexto rionegrino, como o militar e 

negociante Francisco Ricardo Zany, que foi genro de um governador da capitania.61 

Segundo Fernandes de Souza, Zany negociou com o comandante militar de Ega, 

Francisco Videira Zurarte, os “gentios do Jurupá, por meio de agarração de muitos centos, que 

se venderam na Barra, de dez até trinta e quarenta mil réis”.62 Assim, se a captura e a 

escravização dos indígenas poderia ocorrer em locais afastados, a compra e venda deles ocorria 

justamente na Barra do Rio Negro, a cabeça da comarca! 

As políticas indígenas contra este cenário aterrador foram inúmeras. Fernandes de Souza 

narra diversas ocasiões nas quais indígenas atacaram as caravanas da escravidão com o intuito 

de libertar seus companheiros tornados cativos.63 Segundo Raiol, em 1832, no contexto da 

 
58 Ibidem, p. 477. 
59 OFÍCIO do presidente da província José Félix Pereira de Burgos ao comandante militar do Rio Negro, Hilário 

Pedro Gurjão a 3 agosto de 1826. CÓDICE 839, d. 50 - Correspondência dos Presidentes com Diversos (1826-

1827). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
60 MAW, 1829, op. cit., p. 267-270. O viajante inglês também descreve que os grupos indígenas enfrentaram 

belicamente aqueles faziam parte das “entradas” para captura-los e transformá-los em escravos. 
61 SOUZA, 1848, op. cit., p. 443-444, 468, 474, 477 e 485-489. 
62 Ibidem, p. 490. 
63 Ibidem, p. 443, 444 e 468. 
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repressão do levante autonomista do Rio Negro em relação ao domínio de Belém, os 

mundurucus da missão de maués mataram “trinta praças com receio da suposta escravidão de 

que estavam convencidos por malignas insinuações”.64 

Mas outra reação certamente foi fugir para onde o Estado não tinha presença 

consolidada: os locais referidos por Fernandes de Souza e seus contemporâneos como “mattos”. 

Ao discorrer sobre os tapuios, Hércules Florence afirmou que “livres por lei, o são de fato, 

graças mais às florestas do que pelo respeito que merecem seus direito”.65 É provável que não 

apenas aqueles denominados tapuios, mas também outros grupos indígenas tenham visto nas 

matas espaços de liberdade, onde estavam livres das variadas formas de trabalho compulsório 

a que estavam submetidos.  

 Porém, houve casos em que os indígenas simplesmente mudaram de vila. Quando, no 

início de 1826, Joaquim Anveres Corte Real apresentou a sua proposta para reativar as 

administrações nacionais na comarca do Rio Negro, ele demandou que fizessem as autoridades 

paraenses “regressar de todas as partes da Província do Pará os mencionados tráficos de todos 

aquelles Indios que já foram nelles [nas fabricas nacionais] empregados”.66 

O pedido de Corte Real indica que os indígenas não fugiram apenas para as matas, mas 

também para outras vilas. Esse destino parece ter sido de amplo conhecimento das autoridades 

rionegrinas: quando elas escreveram uma representação se opondo ao projeto de Corte Real, 

reforçaram a solicitação para que as autoridades das vilas de outras regiões do Pará enviassem 

os índios desertores para o Rio Negro. 

Não afirmamos enfaticamente que a dinâmica social associada ao trabalho compulsório, 

que respondia às demandas da atividade extrativista e da construção do Estado brasileiro, foi a 

única razão para a sangria demográfica observada na comarca do Rio Negro. Contudo, 

certamente foi um aspecto relevante para explicá-la. 

Seus efeitos são evidentes na documentação. O visitador do Rio Negro José Maria 

Coelho lamentou que os lavradores da Barra do Rio Negro não pudessem aumentar a produção 

de gêneros agrícolas por não terem “braços para aumentarem a sua agricultura”.67 No projeto 

de civilização dos índios que apresentou às Cortes de Lisboa em 1822, Francisco Ricardo Zany 

lamentou que, a despeito do grande potencial agrícola e extrativista do Rio Negro, a produção 

 
64 RAIOL, 1970, op. cit., p. 270. 
65 FLORENCE, 2007, op. cit., p. 264. 
66 OFÍCIO do presidente da província José Félix Pereira de Burgos ao comandante militar do Rio Negro, Hilário 

Pedro Gurjão a 3 agosto de 1826. CÓDICE 839, d. 50 - Correspondência dos Presidentes com Diversos (1826-

1827). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém). 
67 COELHO, 1949, op. cit., p. 121. 
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de muitos destes preciosos gêneros “se exportão apenas amostras por falta de povoação”.68 Na 

representação de três negociantes à presidência da província, em agosto de 1825, solicitando a 

reedição do Diretório pombalino, há uma avaliação sobre uma das causas da crise econômica 

na capitania: “A falta de gente Indiana naquele Rio he tão grande que fae entorpecer os 

progressos dos melhoramentos” não apenas da agricultura e do comércio, mas também das vilas 

e lugares, que em alguns casos teriam ficado com reduzida população, mas em outros “nem já 

apparecem os menores vestígios”.69 

Para o vigário André de Souza Fernandes, a região do Rio Negro tinha todas as 

condições para sair da pobreza em que se encontrava: “somente se precisa de braços” para 

realizar os trabalhos. Todavia, era justamente aqui que residia o maior empecilho “porque os 

índios, que são os mais próprios para os trabalhos (...) vão cada dia em pasmosa diminuição”.70 

Os exemplos acima, assim como a discussão realizada no terceiro capítulo, indicam que 

a crise econômica pela qual passava a comarca do Rio Negro estava relacionada, ao menos em 

parte, com a tenaz resistência indígena através das deserções massivas das vilas, povoações e 

lugares. Em outras palavras, uma das causas da crise econômica no Rio Negro foi justamente a 

recusa ao trabalho compulsório. Como vimos neste e nos capítulos anteriores, os cronistas 

reclamavam justamente da falta de braços indígenas. Daí inclusive a proposta para abolir a 

política indigenista emanada da carta régia de 12 de maio de 1798, colocando em seu lugar o 

Diretório pombalino. 

A deserção massiva ainda impactou o aumento das “agarrações”. Segundo André de 

Souza Fernandes, elas estiveram relacionadas com o decréscimo populacional observado nas 

vilas rionegrinas. Nesse sentido, pode-se supor que os inúmeros projetos de civilização de 

índios provenientes do Rio Negro tinham por objetivo aumentar a escala dos descimentos já 

realizados a partir da sua legalização. 

Mas, além do aumento de práticas violentas contra indígenas, a deserção permitiu que 

alguns deles tivessem condições de trabalho menos desfavoráveis. Ao rejeitarem o projeto de 

Corte Real, as autoridades rionegrinas afirmaram terem estabelecido um sistema no qual se 

calculava  

 

 
68 PORTUGAL, 1822, op. cit., p. 240. Itálico nosso.  
69 REPRESENTAÇÃO dos negociantes Bernardino de Souza Casper, Joaquim Maugras e João Sodré Guiza 

enviada ao presidente da província a 17 de agosto de 1825. Códice 815, d. 73 - Correspondência de Diversos com 

o Governo (1825-1826). (Arquivo Público do Estado do Pará, Belém).  
70 SOUZA, 1848, op. cit., p. 483. 
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huma proporção aproximada o numero de operários, a que pode pagar-se sem maior 

demora, preferir os Serviços mais necessários, chamar a eles pequenas mudas de 

Indios revezados de seis em seis mezes; suprir os que faltam para preencher o numero 

determinando, convidando dos particulares, e muito principalmte aos homens de 

Negocio a que auxiliem ditos serviços com seus assalariados, e sempre que podem, 

chamando, e agradando alguns abalizados, e Principais de Nação Pixuna, a que se 

prestem a eles com seus familiares, pagando-lhes e despedindo-os exactamente ao 

tempo prometido.71   

 

Este cenário, é claro, deve ter sido circunscrito a algumas poucas vilas da capitania, caso 

tenha sido realmente efetivado. Mas, de qualquer forma, ele estava no horizonte político das 

autoridades e negociantes rionegrinos, como uma maneira de viabilizar o acesso à mão de obra 

na região.  

*** 

As formas de resistência cotidiana, como assinala Scott, promoveram ganhos aos grupos 

que delas lançaram mão, em algumas ocasiões. No Pará, em alguns casos a deserção resultou 

não apenas na repressão, através das diligências para capturar e, depois punição física e/ou o 

apenar o desertor, mas também em alguns ganhos. Foi o caso da construção da fragata no 

Arsenal da Marinha, no qual foi prometido ordenado equiparado ao pago por particulares, 

pagamento em dia e respeito aos tempos que cada trabalhador deveria labutar no estaleiro. 

Mais impressionante, a deserção foi um dos principais fatores que levaram o Rio Negro 

a uma crise econômica no início dos oitocentos. Se, por um lado, houve um aumento da 

violência contra indígenas, através dos processos de descimento forçados, por outro, permitiu 

condições menos desfavoráveis em algumas vilas. 

A denúncia de abusos teve desenlaces distintos a depender de com quem os tapuios 

foram obrigados a se associar, de maneira hierárquica e desigual. Por vezes, através dos laços 

verticais que estabeleceram com certas autoridades, os indígenas conseguiram se livrar de um 

demandante profundamente indesejado ou odiado. 

Todavia, para a maior parte dos indígenas, a resistência cotidiana representou uma 

administração das perdas, justamente pelo fato de o trabalho obrigado permanecer no cotidiano 

deles.  

 

 

 

 

 
71 SESSÃO de 6 de novembro de 1827. Códice 802 - Atas do Conselho de Governo (1824-1830). (Arquivo Público 

do Estado do Pará, Belém).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pretendeu compreender as formas pelas quais o trabalho compulsório foi 

organizado na província do Pará. As condições para a existência desta relação de trabalho 

estiveram relacionadas com as características da economia e com a demografia paraenses. Do 

ponto de vista ideológico, a justificativa do labor obrigado foi a de que ele era uma via para 

tornar possível o ingresso de índios na nação que então se construía. 

O Estado brasileiro no Pará foi literalmente construído por braços indígenas, embora 

escravos africanos e pretos forros também tenham tido importância. A construção de 

embarcações para transportar autoridades, vigiar territórios e movimentar bens foi feita com 

trabalhadores índios. A tripulação dos barcos era majoritariamente indígena. Na verdade, a 

abertura de estradas e a manutenção de prédios foram feitas empregando tapuios. 

Os circuitos mercantis do extrativismo também empregaram mão de obra indígena de 

maneira considerável. Mas aqui, mais do que em qualquer outro setor, fica claro que houve 

entrelaçamento de relações compulsórias de trabalho: a informada pela carta régia de 12 de 

maio de 1798, as “agarrações”, o aviamento etc. Em todo caso, um entendimento melhor da 

complexidade dos circuitos só ocorrerá quando tivermos detalhadas descrições do 

funcionamento das “agarrações” e um conhecimento mais acurado sobre a dimensão da 

escravidão indígena no Pará. 

A compreensão da relação entre estas múltiplas formas de trabalho é tarefa que surge 

para pesquisas futuras. Compreender a construção do Estado nacional na província do Pará 

demanda aprofundar nossos conhecimentos sobre este entrelaçamento de relações de trabalho.  

Em todo caso, a compulsoriedade das relações de trabalho a que os indígenas foram 

submetidos foi possibilitada através da produção de uma cidadania bastarda para eles, nas quais 

a instabilidade foi uma constante: o trabalho compulsório ameaçava a subsistência, relações 

familiares e não raro as condições de trabalho foram horríveis. 

Evidentemente que os índios produziram formas de resistência, e elas, talvez, sejam um 

bom ponto de partida para investigar mais detalhadamente a maneira pela qual eles 

experienciaram o Estado liberal. A denúncia de abusos não se constituiu na exposição pura e 

simples das violações, mas, via de regra, demandou associações hierárquicas e desiguais com 

autoridades civis e/ou militares. A questão que aqui precisa ser escrutinada é o quanto tais 

experiências eram comuns ao próprio liberalismo oitocentista, ou se também houve nelas 

reminiscências do Antigo Regime.  
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Mas o que é notável são os efeitos nada triviais das resistências cotidianas dos indígenas: 

as autoridades foram forçadas a lançar mão de incentivos econômicos para obter braços 

indígenas, como foi durante a construção da fragata em 1826, ou a crise econômica do Rio 

Negro nas primeiras décadas do século XIX. Não se pode esquecer que estas resistências 

cotidianas possibilitaram um questionamento mais intenso sobre o trabalho compulsório foi 

possível por volta de 1831 e início de 1832.  

Contudo, o emprego compulsório de trabalhadores índios na província do Pará 

continuou após 1831. Todavia, com o fim da Milícia de Ligeiros, da polícia do Arsenal, de que 

maneira o recrutamento de indígenas foi realizado? Como a abolição das fábricas nacionais 

impactou nas disputas entre demandantes por trabalhadores índios? São perguntas a serem 

respondidas em estudos futuros. 

Talvez, a resposta a estas perguntas permita compreendermos ainda melhor a revolta 

armada, símbolo da resistência dos índios contra o trabalho compulsório: a Cabanagem. 
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