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presente livro e o resultado do trabalho da equipe do Programa de Estudos dos
Povos Indfgenas, do Departamento de Extensao - SR-3, que vasculhou os principais
acervos da capital e do interior do Estado, para mapear os documentos manuscritos
af exi stentes. 0 levantamento de dados nos arquivos paroquiais, cartoriais e municipais do
Norte Fluminense e do Medio Parafba ultrapassou o recorde inicialmente estabelecido para
o texto didatico. Sua sistematiza9ao pode trazer novas luzes para a hist6ria regional ,
preenchendo lacunas nos campos da demografia indfgena, estrutura fundiana, saude, processo
de mesti9agem e identidade etnica.
A proposta inicial era apenas refletir sobre os aldeamentos indigenas no seculo XIX,
quando os fndios desapareceram do mapa do Rio de Janeiro. Constatou-se, no entanto, a
careocia de conhecimentos sobre o perfodo colonial , o que deterrn.inou a reda9ao de um
texto cronologicamente mais abrangente, devendo o seculo XIX ser aprofundado em outro
trabalho, atualmente em elabora9ao.
Este livro, destinado a apoiar o ensino de 12 e 22 graus, pretende atender as exigencias
formuladas pelo MEC em seus Parametros Curriculares Nacionais, pelo Conselho Estadual
de Educa9ao do Rio de Janeiro e pela Diretoria de Educa9ao Fundamental do Municfpio do
Rio de Janeiro em sua proposta de Nucleo Curricular Basico, no sentido de reconhecer e
valorizar a pluralidade do patrimonio s6cio-cultural brasileiro e de desenvolver conteudo
relacionados as culturas indfgenas.
0 grande obstaculo encontrado para a realiza9ao de tai s exigencias reside justamente
na inexiste ncia de textos didaticos. Como observa Aracy Lopes da Silva, "os manuais
didaticos ainda tratam os indios, suas soci edades e seu papel na hist6ria, a partir de
formula~oes

esquematicas e baseadas em pressupostos ultrapassados".

A elabora9ao de textos didaticos pressupoe a exi stencia de um saber hi st6rico, isto e,
de um campo de pesquisa e produ9ao de conhecimentos basicos do dominio de especiali stas.
Ora, o conhecimento acumulado ate agora sobre as

popula~oes

indigenas e fragmentado e

parcial ; apenas metade dos povos indfgenas que habitam hoje o pais foi objeto de estudos
basicos por parte dos etn61ogos e lingiiista . Das mais de 170 lfnguas indfgenas faladas
atualmente no Brasil apenas 10% possuem descri96es completas.

..

Na area de etno-hist6ria, a pesqui as sao e ca as. Sao inexpre sivo , ainda, o
trabalhos de coleta da tradic;ao oral, de depojmentos e relates dos pr6prio f ndios. Quanta

a fontes e crita

com informac;oes etnograficas, e]a nao foran1 suficientemente interrogada

e, equer, identificadas de forma istematica. Tudo i to vai e refletir obre o texto didatico
ou paradidatico.
"O publico le igo intere ado em conhecer mai a re peito dos indios e ta diante de um
abismo cultural e tera que se contentar com uma bibliografi a didatica rala, quando nao
preconceituosa ou desinformada", con10 sinaliza o antrop6logo Carlo Alberto Ricardo.

0 conteudo crftico e informati ve que a e cola deve de envolver pre supoe a exi tencia
de un1 conhecirnento que ainda nao foi produzido pela, uni ver idade e pelo centre de
pesqui a. 0 pre ente livro -Os A ldean1entos lndfgenas do Rio de Janeiro - fo i con trufdo com
o objetivo de dar u1na pequena contribui9ao para o preenchimento da lacuna a inalada.
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a 500 anos, nao exi stia um povo
chamado brasileiro, fluminense ou
car1oca.
Quern morava aqui, nessa epoca,
eram outros povos que foram denominados genericamente de indios peJo colonizador europeu. Esta denomina9ao, usada
ate hoje, as vezes da uma impressao
errada, como se uma unica palavra
designasse um unico povo, corn uma s6
cultura e ate com o mesmo tipo ffsico.
Na verdade, da mes ma f orma que o
termo europeu agrupa povos tao diferentes como os portugueses, espanh6is,
franceses, ingleses, holandeses e taritos
outros, o norne indio esconde centenas
de na\:6es independentes, que falam
linguas diferentes, muitas delas naointercomunicantes entre si. Cada uma
tern uma hist6ria pr6pria, organiza9ao
social, habilidades tecnol6gicas e cren9as
religiosas peculiares. Cada uma possui a
sua pr6pria cultura, os seus costumes, o
seu jei to de ser e o seu pr6prio nome.
Quern eram, entao, os fndios que
moravam no Rio de Janeiro no seculo

XVI?
Nao e facil responder esta pergunta. Os

pr6pria da mem6ria oral. Nao de.ixaram,
portanto, documentos escritos de identidade. Nao tiveram oportunidade de se
apresentar. Poucas vezes disseram como
se autodenominavam. Quando o fizeram,
nem sempre foram compreendidos.
Os primeiros colonizadores portugueses, franceses e espanh6is tentaram, em
alguns casos, identificar o nome pr6prio
de cada povo, criando as vezes uma
grande confusao, porque quase sempre
desconheciam as linguas faladas pelos
fndios.
Nos documentos que escreveram no
passado, OS europeus batizaram , as
,, .
vezes, o mesrno povo com vanos nomes,
como e o caso dos Tupinamba, conhecidos tambem como Tamoio . Outras vezes,
usaram um nome s6 - por exemplo,
Coroado - para designar grupos que,
apesar das semelhan9as ffsicas, eram
culturalmente rnuito diferentes. Registraram nomes que aparecem ern poucos
documentos e nao conseguiram se firmar
como Bacunin ou Caxine. Escrevera1n o
mesmo nome com grafias desiguais:
Goitaca, Guaitaca, Waitaka ou Aitacaz.
Inventaram nornes que mudaram com o
tempo. Misturaram tudo. Fica, portanto,
diffcil saber quern era quern com base
,,

povos que aqui viviain transmitiam o que

apenas nessas denomina96es. E necessa-

sabiam apenas atraves da palavra falada,

rio procurar outros criterios.

-

Mu /heres Tupinamb6 c/ioram os seus 111ortos, vftinllts de epide111ias (Theodore de Bry)
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m criteria co1nwnente empregado para identificar e diferenciar
OS povos e aquele que ja foi
cantado por Caetano Veloso: "Minha
patii a e minha Hngua". Ou seja, indivfduos que falam o inesmo idioma sao considerados como pertencentes a uma ine ma patria. 0 que ediscutfve] hoje para as
modernas na~5es que construfram um
estado (por exemplo, brasileiros e portugueses ou a1n ericanos e ingleses fala1n a
mesma lingua, n1as possuem patrias
diferentes), pode ser u1n criteria valido
para identificar as na~5es i ndfgenas.
A que tao, entao, e saber quando a
lfngua falada por du as com unidade ea
me ma, quando e diferente e em que
consi te essa diferen9a. Os lingtiista
estudaram e classificaran1 muitas lfnguas,
estabeleceram rela95es entre eJas, identificando eu elementos hi st6rico para,
desta fonna, detern1inar o seu grau de
parentesco. Quando, apesar da diferen9a , e descobre emelhan9as entre
lfn guas, elas sao colocadas dentro de
u1na mesma famflia. As fa1nflias com
afinid ades sao reunidas num tronco
comun1. Assim, urna fan1ilia lingtifstica
agrupa lfnguas diferente , mas aparentadas, porque considera-se que tern un1a
origen1 comun1 , provenientes de um

.
un1co tronco, como o portugues, o
espanbol, o trances e o italiano, que sao
originarios do latin1.
/

.

~

Com esse criterio, as Hnguas indfgenas foram classificadas e rnapeadas por
alguns estudiosos, o que nao foi facil,
porque inuitas dela de apareceram sen1
deixar vestfgios. 0 alemao Curt
Nimuendaju , que viveu mais de 40 anos
entre os fndios, fez em 1944 o seu "Mapa
Etno-hist61ico ', con iderado o inaior
documento etnografico brasileiro, e o
tcheco Cestmir Loukotka desenhou a
ultin1a versao do seu e1n 1968. Nos
ultimos trinta ano ' varja uni ver idades
brasiJeira formaram lingiiistas que e
dedicara1n a pesquisar a forma de faJar
,
dos fndi os. Com base no e tado atual
de. ses trabalhos, podemos dizer que o
territ6rio do Est.ado do Rio de Janeiro
foi habitado por povos que falavan1 pelo
menos 20 idiomas diferentes, um deles
nao clas ificado e os demai s pertencentes
a quatro frunJlias lingufsticas.
A precariedade dos registros escri -

tos e os deslocamentos e migra~5es
internas desse povos dificu lta1n a

-

•

del imita9ao, com maior preci ao, de
ua. fronteira . A localiza9ao abai xo
a inalada corre ponde a diferente
mon1ento do perfodo coloni al, de acordo com documento hi t6rico conhecido .

J-0

Familia Tuyi:i ~u tuyi$'Uar arti, compreendi a n1ai de uma

centena de lingua , falada em area · que
pertcnce1n atualmente ao Brasil e a
algun paf e ' hi pano-americano . Pelo
menos cinco delas eram fa lada no Rio
de Janeiro pelo eguinte povo :

de Mina · Gerai , E pfrito Santo e Sao
Paulo. Doze delas eran1 faladas no Rio
de Janeiro. As tre prin1eira aqui enun1erada desaparcceram, 111as deixaran1
algun regi tro . A demai , pouco
conhecidas e ex ti nta , podem ter pertencido a e ta famflia, egundo supo i ~oe.
de Loukotka, que nao apresenta ev idencia linguf tica para i o:

0- Tupina1nba ou Tanzoyo, habitantes
das zona. de lagun as e enseada, do
Jitoral, do Cabo Frio ate Angra dos
Reis.

'»

;'). Te111i111inc5 ou Maracaja, localizado
na Bafa de Guanabara.
\). Tupinikin ou Margaya, no litora l norte
fluminense e E pfrito Santo.
). Ara rape ou Arary, no vale do Parafba
do Sul.

).

·). Maro1notni ou Mircuno1ni111, na
an ti ga Mi ssao de Sao Barnabe.
Segundo Lukotka, trata- e de uma
lfn gua tupi . Outros e tudio o. , co mo
o padre Serafim Leite, preferem
situa-la como um ub-grupo dos
fnd io G uaru lho.

).

1."f. 0- Familia Puri foi vincul ada
pelo pe._ quisador Aryan Rodrigues ao
tronco Macro-Je. Di vidida em 23 Jfnguas, espalhava- e tambem por reg.i ce
que atualmente fazem parte do e. tado

'>-

1

Puri, Telikong ou Paqui, fal ada no
vales do Itabapoana e Media Parafba
e nas • erras da Mantiqueira e das
Frecheiras, entre o rio Pomba e
Muriae. E tava dividida em tre ubgrupo denominados Sabonan,
Ua111bori e Xcunixuna.
Coroado, en1 ramifica96es da Serra
do Mar e no vales do rio Parafba,
Pomba e Preto. Subdividida em
vario grupo ' entre 0 quai s,
Maritong, Cobanipaque, Tc11nprun e
Sasaricon.
Corop6, no rio Pomba e na margem
ul do Alto Parafba.
Goitaca, Guaitaca, Waitaka ou
Aitaca-;., nas planfcie · e resti nga do
Norte Fluminen e, em area pr6ximas
ao Cabo de Sao Tome, no territ6rio
entre a Lagoa Feia ea boca do rio
Parafba. Subdividida en1 quatro
grupo, : Goitaca-Mopi, GoitacaJacori16, Goitaca-Guassu e GoitacaM iri111.
Guaru ou Guarulho, falada na . erra
do 6rgao e tan1bem na 1nargen
dos rio Piaba nha, Parafba e aflu ente. ,
incluindo o Muriae, com a . ua.

Indio.\ de di/erellte.\ etnias (Jean BaptfaLe f)e/Jrel)

).
).
~

"It

).
''I.
'I.

ramifica96e por Mina Gerai e
E. pfrito Santo.
Pitel, na regiao do rio Bonito.
XL1111eto, na Serra da Mantiqueira.
Bacunin, no rio Preto e pr6ximo a
atual cidade de Valen9a.
Bocayti, no rio Preto e Pomba.
Caxine, na regiao entre o rio Preto
e Parafb a.
Sacaru no vale do Medio Parafba.
Parafha, tamben1 no Medio
Parafba.
·ff_~f.

Rio de Janeiro, E pfrito Santo e
Mina Gerai .

V.

Lirt~ua

rta@-cla33ijica®a

" Goiana, Guaiana, ou Guaiancl, cujo '
falante estavam concent:rados na
capitania de Sao Vicente. Algun
grupos foram localizados na Ilha Grande, em Angra do Rei. c em Para ti .

0 . Fa mi Zia :B@t<9cud©, per-

tencente ao tronco Macro-Je, e composta de 38 dialeto , qua e todos
falados em areas do atual Espirito
Santo c Min as Gerais, con10 os Krenak
no rio Doce cos Naknanuk no Mucuri e
Sao Mateus, destacando-se no Rio de
Janeiro:
·'I.

Botocudo, A inzore ou Batachoa, no
vales do rio Itapaboana, e tambe1n na
regiao do ri o Macacu.

'JV 0 . Fami.Zi.a maxal\_?>li ~u
mash.al\fli., vinculada por Aryon
Rodr igue. ao tron co Macro-Je,
abrange 27 linguas, fa ladas em areas
dos atuais Estado de Minas Gera is,
Espirito Santo e Bahia. No Rio de
Jan e iro, ex i. te referencia a apenas
uma lf ngua:
'It

Maxakalf ou Mashakali, fa lada

durante Utn tempo na area do rio
Carangola, nas atuai fronteira. do

Indios Bo1ocudo, Puri, Pa1ach6 e Maclwcali

No in fcio, o colonizadore con jderava111 a lfngua indfgena - que ele de conheciam - inferiores a Ifngua portugue a.
Pero de Magalhaes Gandavo, em sua
cronica, afirma que o idioma Tupinan1ba
nao tinha as letra F, L e R, o que ele

(J. 8. Dehrel )

con idera "cousa digna de espanto,
porque assi nao teni Fe, 11e111 Lei, 11e1n
Rei, e desta maneira viven1 se111 Justir;a e
desordenadcunente ". Trata- e, na realidade, de um preconceito etnocentrico,
moti vado pela ignorancia. Nenhuma
des a lingua era "mais pobre" ou "111ai
rica" que a lfnguas europeia . Cada uma
dela. era capaz de expre , ar qualquer

...

entimento, pensamento ou ideia do
povos que as fa lavam e de veicul ar
experiencias, conhec imentos, abere ..
De todo. os idioma indfgena , o
Tupinamba era o que mantinha o n1aior
numero de f alante , e palhado por
exten o territ6rio da co ta atlanti ca. Por
isso desde o sec uJo XVI, foi aprendido
por muito portuguese e france e , que
tinhan1 intere se econ6mico em comunicar- e co111 os fndios. 0 mi ionario,
fizeram, entao, uma gramatica, explicando como funcionava e sa lfngua, que
acabou sendo usada na cateque. e. Traduziram para ela o ra~6es, hino , cateci mos e ate pe9as de teatro.

fica nzorada dos fncjios car ij6 ( outro
interpretaram como casa do branco ou
casa de agua Cor rente OU ainda Corrente
safda do 1nato ). Da mesma origem sao
o nome · de muitos lugares e ate me 1110
de bai1To atuais do Rio de Janeiro, que
con ervaram as den omina~6es da
an ti gas aldeias como Guanabara (bafa
se111e/hante a un1 rio ), Niteroi (bafa
sinuosa), lgua~u ( rio grande), Paraiba

Hoje, ape ar de extinta , alguma
de a llnguas continuam sendo usadas,
nu111 certo sentido, por carioca. e
flu1ninenses, muito do quai ne111
de confiam dis ·o. Acontece que a lingua
portugue. a, falada no Bra ii, incorporou
muita pa lavras indfgena : nome de
lugare , de animai, , de vegetai .. , ervas,
flores, plantas, enfi 111 de toda a fl ora e
fauna. Nun1a amo tra coletada pelo
lingiii ta Aryon Rodrigue , 46o/o do
nomes populare de peixes e 35% dos
nome de aves sao oriundo 6 do
Tupinan1ba. Yarios outros estudi osos,
como Antenor Nascentes e Antonio
Geraldo da Cunha, fizeram inventario
da contribui9ao indfgena ao nos o jeito
de falar. (Yer Bibliografia)

Itaorna uma praia, em Angra do Reis,
conhec ida ate hoje por este nome. Nesta
area, na decada de 1970, come9ou a ser
constru fda a Central Nuclear Almirante

De origcm tupi e a pr6pria palavra
carioca, nome de um rio e de uma aldeia
que, segundo algun especialista , signi -

As lfnguas indfgenas, que deram
nomes as coisas, guardam informa96es e
abere , funcionando como u111a especie

(rio extenso de diffcil navega(·ii.o),

Pavuna (luga r atoladiro), Iraja (cuia
de 111el), Icarai (agua clara) e tantos
outros como Ipanema, Sepetiba,

Mangaratiba, Acarf, Itaguaf, etc.
0 . Tupinamba denominaram de

;

Alvaro Alberto. Os engenheiro re ponavci por ua constru~ao nao abia111
que o nome dado pelo fndio podia
conter informa9ao sobre a e. trutura do
solo, minado por agua pJu viais, que
provocavam des I izan1ento. de terra das
encosta da Serra do Mar. S6 de cobrira111 que Itaorna quer di zer pedra podre
em fevereiro de 1985, quando forte
chu vas destruiran1 o Laborat6rio de
Radi oecologia, que medc a contan1ina9ao do ar na regiao. 0 prejufzo, calculado na epoca em 8 bilh6e de cruzeiro ,
talvez pude e ter ido evitado.

de arquivo. Por i o,

e nece sario conhe-

cer a contribui9ao efetiva que legaran1

milenar arquivada ne a lingua . Este

a

conhecimento, certamente, pode ajudar o

lingua portugue a e entender como

bra ile iro a viver melhor hoje, tornando-

viviam os povo que a falavam, para

o meno ignorante e mais capaz para

que a no a ociedade po a e apropri-

respeitar e valorizar a

ar, de form a inteligente, da experienc ia

gena atuai .

,

aa

ociedade indf-

Aldeia dos Indios Coroado (Spix e Marrius)

As AldeiC9ls@nde m@NVC9\II\

-----------------------~6
o mo1nento da chegada dos
primeiro, europeus, os fndi os
vivian1 em aldeias ou tabas
e palhada por todo o te1Tit61io do Rio
de Janeiro. A aldeia era a maior unidade polftica da ociedade indfge na .
Cada uma dela tinha autonomia e
recon hec ia co mo autoridade maior o
eu chefe, tu xaua, morubixaba ou
cac1que.
Os nomes de sa aldeias - o
toponimos indfgenas - referem- ea
acidentes geogn:1fi cos, denomina95es de
anirnais, de pl antas, de eJementos cuJ tu,
rais. A vezes, cram designadas pelo
nome do eu pr6prio chefe. Segundo
algun tupin61ogos, nem en1pre e facil
interpretar o ignificado des e nome ,
que apre entam grafi a diferente e
foram recolhido por quern nao do1ninava bem a Ifnguas indfgenas, havendo,
portanto, mui to de fantasia na identifica9ao de sua procedencia etimol6gica. Por
outro lado, a descri9ao dos lugares onde
ficavam sao tao incompletas, que fica
diffcil detenninar com precisao a localiza9ao de cada uma delas. De qualquer
forma, existem estudiosos que tentaram
mapea-Jas, nem sempre com o devido
cuidado, apresentando em alguns cases
re ultados discutfveis.

Para aJgutnas areas, as informa96e da
epoca sao mais precisas. 0 cos n16grafo
f ranee Andre The vet, por exe1nplo,
elaborou u1n mapa da Ilha do Governador, onde aparecem, 6 af, cerca de 36
taba . Era ne ta ilha que ficavam as
aldeia. Paranapucuhy, Pind6-usLi,
Koruke, Pirayiju, Corangull. Outro
cronista france , Jean de Lery, nun1 levantamento parcial, encontrou em torno da
Bafa de Guanabara um total de 32 aldeias
tupi. entre 1550 e 1560. Depois, novas
listas, tambem parciais, foram feitas por
missionaries e cronistas po1t uguese ,
acre centando outras povoa95e. .

0 primeiro nome da Ii ta de Ury ea
aldeia Kari6k ou Kari6g, ituada no , ope
do morro da Gloria, na foz do rio Carioca,
o 1io agrado dos Tamoio que tinha, alem
de sa, uma segunda foz, mai caudalo a,
na praia do Flamengo, onde Jocalizava- e
outra aldeia, chamada Urusurnirint ou
Abru9u1niri1n. 0 Pao de A9ucar tan1bern
estava cercado por aldeias indfgenas. Tres
delas situadas ao lado do Morro da
Babilonia: Jaboracya, Eyramiri, Panaucu. Duas - Japopim e Ura-uassu-ue qua e em frente ao penedo. Entre o Pao de
A9ucar e o Mon·o da Viuva, ficava a aldeia
Okaranti111. No caminho para o rio Carioca, a aJdeia Tantimii.. Na barra da Tijuca,

Combate naval entre Tupinarnbcl e Tupiniki11 em 1554 (Theodore de Bry)

a aldeia Guiraguadu-n1irin1. A aldeia

rnorros de Santa Tereza e Santo A nto-

Maracajcl, na ilha do Fundao, era ocupa-

nio, a aldeias de Katiua, Kiriri, Anaratl e

da pelo Ternirnin6.

Purun1ure. Na regiao ocupada hoje pelo

A Ii ta continua. Pr6x irno

a Lagoa

uburbio ao longo da Central do Bra iI

Rodrigo de Fre ita , exi tia uma aldeia

exi tiam dezenas de aldeia , entre a, quai

charnada Kariane. Distribufdas pelo

Pavuna, lraja Catiu, Savigahy, Taly,

'
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Nurucune, Arapatue, Urapue,
Uraraniery, Caranacuy.

E ram centenas e centenas de tabas,
ao longo de todo o territ6rio, habitadas
por um nun1ero incalculavel de fndios.
Segundo OS relatos da epoca, a popula9ao de cada a1deia tup.inamba va riava
entre 500 e 3.000 fndio s. A reavali a~ao
do ta1nanho da popuJa9ao indfgena de
todo o continente americano vem
sendo feita nos ultimas vinte anos, por
pesquisadores de demografia hi st6rica
influenciado pela cha1nada Escola de
Berkeley (EUA). Ate entao, a e. timativas eram un1. palpite, um "ato de fe" e,
por isso, vari avam muito, de acordo com
a ideologia de seus autore . Aqueles
interessados em rninimizar o papel do
colonizador no exterrnfnio dos f ndios
faziam sem.p re calcul os por baixo, ao
contrari o dos outros que fazia n1 esti n1 ativas exageradamente altas. A
chamada Escola de Berkeley desenvolveu co n1 bastante ucesso novas tec nicas, 1nais rigorosas, para abordage1n
do assunto: a combina9ao de fonte.
hist6ricas com evidencias arqueol6gicas, ecol6gicas e etnograficas; o controle cru zado das notfcias de dua ou
n1ais fontes sabre a mes ma questao; o
calculo de taxa de des po voa1n ento~ 0
estudo do habitats e do padroe de
subsistencia; a es ti1nativa de den idade
popuJ ac ional e 0 USO de metodos de
proje9ao. Para a area do Rio de Janeiro, esses estudos es tao ainda em fa se
muito embrionaria.

Uepee~

ltaua, Uery, Acoros6, Margavia,
Sarapu, Ira rcunem, Sapope1na.
Do outro lado da baia, em Niter6i ,
existiam ta111be1n muitas aldeias, algumas
das quais foram registradas em. docun1entos hist6cicos, como /cara[, ltauna,

aa

•

Araque do.\ T11pi11a11i/J<i aos Tupi11iki11. desC1·i10 por Hans S1ade11 (Theodore de Bry)
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s duas prirneira fa111flias lingufsticas - Tupi e Puri - reu nem os
povos hi storicamente n1ais importantes do Rio de Janeiro, que ocuparam vastas exten 5e, do seu territ6rio.
Eles contribufrarn deci. ivamente para a
forma9ao etnica do povo fluminense. Por
isso, e neces ario estuda-lo , saber como
e que viviam e identificar a heran9a que
nos deixararn . 0 estado atual das inforn1a96es que ternos sobre ele e ainda
precario, incon1pleto e contradit6ri o,
levando a cncarar con1 cautela a generali za~oe, . Trata-se de um conhecimento
em processo de con ' tru9ao. Considerando essas limita96es, poderno. re. umir
algurnas caracterfsticas mai importante
encontradas en1 algun povos des a
duas famflias linglifstica. .

cartas e outro docun1ento , corn de cric;oes detalhadas sobre co1no vivia111,
sobretudo os Tupinamba: suas maloca e
aldeia. , o tipo de agricultura que praticavam, o. in. tru1nentos de trabalho, as
tecnica de fabri car canoa e de navcgar,
as annas que u avam na guerras
intertribai., as alianc;a , a fonn a. de
tratar os pri ioneiro. , seus rituai · e
crenc;as, . ua organizac;ao social e polfti ca. Por isso, os tupi fora1n n1ais estudados e sao mais conhecidos que outros
povos.
Yi viarn en1 aldeia ou tabas, compostas de quatro a oito n1aloca. , que cram
habitac;oes retangulares, gra nde~ e sen1
di vi. oes internas, di po ta. em cfrculo e
protegida por uma cerca ou palic;ada.
No centro da taba ficava um patio ou
un1a prac;a, onde faziam ua reunioes e
a. ·en1bleia. .

Ji Familia Tu_ri

Es. as aldeias, ern geral, estavam
localizada em terra fertei , perto da
noresta e do rio, para facilitar a agricul tura, a ca~a ea pe ca. Cultivavam, e111
grandcs roc;a comun itaria , mandioca,
rni1ho, ab6bora, feijao, amendoim, tabaco, pin1enta e muita arvore. frutffe ra~.
Pl antavam e tecian1 o algodao, coin o
qua] faziam ua rede de dormir. Fabricavam ce, ta de cip6, panela e va ·os de

Os povos Tupi, que habitavarn o
Jitoral, forarn os primeiros a entrar em
conlato pcnnanente com o. colonizadores portugue. es e com a expedic;oes
France ·as ao Bra il.
Croni. ta. , viajante ·, mis ionario ,
governadores, ouvidore e autoridade.
coloni ai deixaram cronica ) relato '

a1

L .\ /111//tl"a

de 11111a aldcia Tupina111hci, co111 ce11a\

da

barro. n1achado\ de pedra, facas de casca
de tartaruga. agulhas de e()pinhas de
pe1xc. c n1uito~ in\trun1entos n1usica1\ de
\Opro c pcrcussao.
Segundo os depoin1entos dos n1i s~io
narios, cra1n povos alegres, apaixonados
pcla n1u sica e pela dan9a. Pintava1n o
corpo c enfcitava1n-se con1 co larcs feitos
de conchas 1narinhas. penas coloridas de
aves e o utro~ produtos.
Todas essas atividades s6 podia1n scr
rcali1ada\ porque os povos Tupi don1 ina\ an1 un1 vasto campo de conheci1ncntos.
Os anti gos Tupinamba, por exen1plo.
tinha1n noc;oes de astrono1nia e podia1n

1·ida coridiana (Theodore de Brr)

prever a~ chuvas e as grandcs n1arc\,
observando as estrelas. a lua e o sol. Na
area da ecologia. conhec ia1n as relac;oei.;
cntre O\ seres viv os c o 1neio an1hi cntc.
os habitos dos anin1a i ~. os locais que
rreqi.icntava1n, as trilha\ quc percorrian1
e a cpoca de arnadurec in1ento dos rrutos
que lhes servian1 de alin1ento. Acun1ulara111 saberes sobre a propricdadc 1ncdicinal dos vegetai . Real i1.avan1 cxpcri 1nentos genetico con1 as pJantas, \elccionando \emente. e testando hi p6tc~cs para
n1elhorar as e. pec ies. Classi fi caran1 o
n1undo natural, coin uni rigor cquivalcnlc

ao realizado

pe lo~

europcus

no~

ca1npos da biologia, bo tanica e zoologia.

trabalhos pi oneiros de Alfred M etraux e

Obser vadores c uidadoso da natureza os

Florestan Fernandes, entre o utros, e os

indios produziram c iencia.

de Carneiro da C unha e Viveiros de

'

Castro. (ver Bjbliografia).

Os tnitos, a religiao e o sistema de
cren9as dos povos Tupi foram documeotado sobre tudo pelo croni tas do
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Familia Puri

seculo XVI e estudados ate os dias de
hoj e. Hans Staden, u1n alem ao que

0 fndios d a faDll1ia Puri nao sao tao

ente ndia de artilharia e de canhoes ,
passo u nove 1neses e meio como prisio-

conhecidos como os da famflia T upi . Os

ne iro dos Tupina mba, na regiao de

documentos sa bre cada um deles foram

A ngra d os R eis . D eixou um relato

e critos e m momentos hist6ricos diferen-

cla , ico, escrito em 1554, no qual

tes, na 1nedida e m que ia m entrando em

de c reve os lugares o nde esteve, as

contato com os colonizadores . Cada

rel a95es e ntre os me m bro d a aldei a e

autor observou aspectos que mais lhe

os v izinhos, os co tumes as alian9as, a

in teressavam sobre o principa is gru-

mo rte ceri inonial de prisioneiros de

pos, entre os quai se de tacam os

g uerra e o canibaJism o , que era un1a

fn dio que falavan1 a Ifng uas G oitaca,

pra ti ca rela ti vamente corre nte , social-

Guarulho, Puri , Coroad o e Corop6,

mente aceita vel e ate mesmo valoriza-

sa bre que rn re produzirem os algu mas

d a e ntre algun s grupos indfgenas .

breves notfcias .

1

M atar publicame nte um
. .

.

in1m1go e ra o aconteci1ne nto

central, numa soc iedad e
onde a vinga9a socializada
era a institui 9ao por excele nc 1a.
M ai informa95es podem
ser encont.rad a na cr6nicas
portug ue as, especialmente
nas de Pero M agalhaes
Gandavo ( l 557) e Gabriel
Soares de Souza ( 1587), nos
relatos dos franceses Andre
Thevet ( 1558) e Jean de
Lery( 1578) e em e tudos
contemporaneos como o

Uma mal oca Puri (Pr[ncipe M axmJIian Wied-Neuwiede)
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·G-©i. taca

0 . Goitaca do litoral, por exemplo,

e alto, , ou, como escreve Simao de
Va concelo , "gente agigantada,

1n e 111-

desde o prime iro memento da coloni -

bruda e forfosa ". Manej avam o arco e a

za9ao entraram e m conflito armado com

n echa com uma agilidade ex traordinaria.

po rtugueses e f ranee e . Por i o, ·ao

De tacavam- e pela habi Iidade em nadar

mencionados na cro nica do ecu lo

e pela velocidade e m correr. Sua pele

XVL No entanto, como regra geral, os

tinha uma cor um pouco mais c lara do

auto res que escreveram sobre esses

que a dos seus vizinhos Tupinamba.

fndio. nao tiveram um contato direto e

Usavam cabelos compridos, descendo

pcs. oal co111 eles. Limitaram- ea anotar

pela costas, 1nas raspavam a parte da

informa96c de egunda n1ao, obtida

frente da cabe9a. H abita va m e m peque-

con1 fndi o, tu pi o u com colono que o

na cabana de paJh a. Prati cava m a

combatiam. 0

agri cultura de coivara, plantava m

Goitaca foram extermi-

nados e desapareceram do mapa do Rio

mil hoe vario ti po de tubercul o. , ma

de Janeiro, e m deixar o regi tro escrito

nao culti vavam a mandioca, como o ·

de uma , 6 palavra da ua Ifng ua.

Tupinamba. E nterravan1 , eu. n1o rtos

A documenta9ao hi t61ica informa
quc o. Goitaca eram g uerreiro robusto,

e m iga9a ba Ii a , ov6 ides c c inze nta ,
se 111 ornamento .

Armas, apetrechos e inslnunentos dos fndios Puri (Principe M a.nnilian)
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0 mi sionario, autor da carta, acha o

Ja os fndio. Guarulho ou Guaru,

co tume dos Guarulho um pouco mai

co nhecido tambern na epoca como

refinado que os de outro povo. , con1

Guaru(·us ou GessarUf llS, foram de cri -

quern viviam em g uerra. De creve-o

tos pela pri meira vez nu1na carta do

co mo muito valente . Conta co mo f oi

padre Salvador do Vale, datada de 12 de

celebrada a prin1eira missa na a lde ia do

eten1bro de l 648. O s Guarulho viviam

rio Piabanha e narra o deslocan1ento de

na noresta, do o utro lado da Serra dos

400 de les para a Aldeia de Cabo Frio, no

"'
Orgao
, nas margens dos rios Piabanha e

lito ral, o nde se subn1eteran1 ao siste ma

Parafba, quanclo foram contatado e

de catequese dos jesuftas. Eles tambem,

convenc ido , pelo j e ufta a abandona-

como os Goitaca, desapareceran1 do

rem ua terra e se mudarem para o

mapa, em deixar uma s6 palavra de ua

lite ral. Vale a pena tran crever um

Ifngua.

peque no trecho da carta do

mj

sio nario,

Pur i., C,,@r ®a@.® :e C,,@r ©.f'9

e crita no portugue da epoca:

~¢).:3

"Silo os Gessaruf us gente
cornu111ente lilnpa, e n7ais be111
apessoada que as outras nai;oes (. .. ).
Vivern con10 e111 con1unidade,
governc11n-se por u1n principal a quenz exacta1nente
obedece111. Costu1na este
todas as 1na11hiis, ao roniper
da aurora, pregar-lhes na
sua lingua, incitando-os a
,
que trabalhe111 para sustentar a vida. Acoden1 a esta
adn-,oestai;iio, plantando
Legun1es, para cujo apresto
/hes deu a natureza industriosa uns paus con1 que rasga1n a terra, vindo a nao
fa zer falta a policia da arte
conz seus artificiosos instrumentos. Nao tem outro vestido
1nais que o que lhes deu a
natureza ".
Indios

Este nao foi o caso do Puri, Coroa-

do e Corop6, cujos vocabu1 arios foran1
registrado por alguns estudioso no

Puri (Johann Moritz Rugendas)

seculo XIX. Durante muito tempo, e se

0 no me Puri e, na verdade, u ma

fndio mantiveram entre si rela96e

designac;ao pejorativa, dada a e se povo

belico a , ape ar de falarem idioma
muito parecido , com tantas afinidade

pelo eus vizinhos, os fndio Coroado,
com quern viviam em guerra. E te apeli-

lingtif tica , como o portugue com o

do acabou ficando como a identidade

e panhol.

definitiva.

No piano cultural, tinham tamben1
muitos pontos em comum e algumas
diferen9as. Como habitavam o interior,
na bacia do Parafba e seus afluentes e
ocupavam territ6rios localizados em
varia

erras, de diffcil aces so, nao

ti veram contato dire to e sistematico com
o europeu nos dois primeiros seculo de
colonizac;ao. S6 tardiamente, no seculo
XVIII, sao escritos os primeiros documentos, dando notfcias deles. Alguns
grupos vao ser encontrados apenas no
seculo passado.

Indios Coroado e Corop6 (J. M. Rugendas)

Ja o nome Coroado e tambem um
ape]ido, criado pelos portugueses, por
causa do corte de ca be Jo desses fndi os,
que apresentavam uma ton ura ci rcular
na parte mais a1ta e posterior da cabec;a,
como os frades franciscanos.
Nao se tern notfci a da origem da
palavra Coropo, mas exi tern alguma
de cric;oes sobre eles.
Os Corop6, encontrados em abril de
1818 por dois cientistas alemaes, Spix e
M artius, do lado do territ6rio de Mina
Gerais, "era1n todos de estatura media na, de ombros e de queixos largos,
muito 1nagros, sobretudo na barriga
das pernas". Os Puri, visto pelo
mesmos viajantes, tinham o porte
baixinho, a pele de um vermelhopardo, o cabelo negro de carvao, a
cara larga e angulo a e "o olho
pequenos, oblfquo e incon tantc ".
Quanto aos Coroado, foram de crito como robustos e atarracados,
com ombros largos, pescoc;o curto e
grosso, os dentes muito alvo con1 os
incisivos bem alinhado e o caninos
salientes.
Segundo documentos e crito por
alguns observadores, e e tre
povos, ao contrano do Tupi, nao
eram grande agricultore . Pratica-

vam uma agricultura muito sin1-

Coropo,
j a em contato com a popula9ao
regjonal do norte-fl un1inense,
ples. No seculo XIX,

OS

culti vavam milho, ab6bora, banana, cara, feij ao e algumas atvore
frutfferas, crjavam galinhas e
po sufam cachorros. No entanto,
os Coroado era1n, dos tres, os
que n1ais se ocupavam de tarefas
agrfcolas, d?minavam tecnicas
inais elaborados de cozinha e
era1n considerados bons oleiros e
cerami stas. Fabricavam potes,
cantaros, jarros, gamelas,
alguidares, utensflios como peneiras de virne, cestas de palhas de

Dan~a dos fndios Puri (J. M. Rugendas)

varias formas e tamanhos, semelhantes

as

uso de al9apao, arapucas, la9os, armadi-

fabricadas pelos Tupi , e cuias. Prepara-

lhas diversas, arcos feitos da palmeira

vam farinha de milho em pilao cilfndrico
de madeira. Os Puri, que plantavam

airi ou brejauba com arco de fibra de

pouco, eram acusados de roubar as ro9as
tanto dos Corop6 e Coroado, co1no

taquara.

tambem dos sitiantes, moradores e

cobertas de palha, de constru9ao sim-

fazendeiros.

ples. As malocas coletivas dos Coroa.do,

N as descri96es sobre os modos de
vida <lesses povos, pouca coisa se fala

que abrigavam ate 40 pessoas, tinham

tucum e flechas e lan9as feitas de
As casas dos Puri eram cabanas

constru9ao mais elaborada. A aldeia dos
Coroado visitada por Spix e Martius, por

relacionada ao uso de canoas ou as
atividades de· pesca. Desconheciam o

exemplo, era formada por casas erguidas
sobre quatro pilares. "As paredes, de

anzol e pegavam peixes com flecha e
compridos arpoes. Mas a pesca parece
ter tido uma importancia secundaria para
eles, diferentemente da ca9a. Os Puri e
os Coroado sao apresentados sempre
como excelentes ca9adores e habeis
rastreadores, empregando os mais variados m.e todos de ca9a que .envolviarn o

ripas leves amarradas com cip6s e as
vezes rebocadas com barro, tinham de
dois lados aberturas da altura de um
homem, munidas de portas m6veis de
f olhas de palmeira ".
Enquanto os Coroado dormiam em
redes de algodao, os Puri usavam redes

II

Ril11al f1111 erclrio indfgena (J. M. Rugendas)

de fibra de in1 bauba. Alguns grupos Puri
raspavarn toda a cabe9a; outro cortava111 o cabelo a altura da nuca. Ma tanto
o Puri, como o Coroado e o Corop6
pintava111-se de vermelho com urucum e
de prcto com jenipapo, realizando ainda

di ferente , ti po de tatuagem no corpo.
Usavam cocare de pena colorida. ,
colare , bracelete e pul eira. de dentc,
de animal e emente de plantas.
v ario viajante e cienti stas do
cculo XIX como Saint-Hil aire,

real izado no na cimento, ca amento e
morte, a ati vidade ludica e artf ti ca ,
a. dan9a , canto e in trumento · 111usica i . . 0 Mu eu de Viena guarda um
in trumento de sopro do Coroado. (Ver
Bibi liografia).

0 cienti ta a]en1ao Martius, que era
botanico, e seu colega Spix, que era
zo61ogo, manife taram , e111 difcrentes
mon1entos, a ua adm ira9ao pela " in falfvel 1nen16ri a" do fndio da famflia

lingiiistica Puri. reconhecendo o profundo aber que po ui am e o ofisticado
siste1na de cJa ifica9ao que elaborara1n:

"£/es (o Indio Puri ) sabiarn designar
quase que todos os anin1ais, todos as
ar\•ores, todas as ervas do n1ato, co111 o
non1e pr6prio e dava111 i1~/onnaroes
111i11uciosas sobre a utilidade de cada
unt ". A palavras u ada na. lfnguas
indfgenas para designar ani1nais e plan tas
foran1 con iderada pel o do is cienti. tas
como endo de "grande exatidao'' e tao
exprc., i va que permitiam ver facilmcnte
"o parentesco da. coi a da natureza
cntre i". 0 doi cjentista elogiara1n a
capacidade de observa9ao e o conhec i1nento complete que esses fndi os po.. ufam . obre as propriedades ffsicas e quf1ni cas de seu ambiente botanico, confessando que aprenderam n1uito coin a ciencia
Eschwege, Spi x e M artius, entre outro ,
produziran1 informa96e

obre a organi-

za9ao ocial e polftica de e povo , . ua
religiao, a f un9ao ocial do xama, a
medicina indfgena e o processo de
cura, o diferente rites cerimoniai s

indfgena: "a

denomina~ao

dada pelos
fndios a diversos nzacacos ea certas
pabneiras Joi para nos llll'l guia na
in vestigafCiO dos generos e especies,
pois quase cada especie te111 i1111 110111e
indfgena pr6prio ".

,

•
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pena un1a pequena parte de te
. aber produzido pelo fndio, da
fan1flias lingiiisticas tupi e puri
f oi registrada. Todo o. grupo indfgena
que vivia1n no Rio de Janeiro foram
extintos, antes n1e mo que Lives emo
un1 conhecimento mais profundo de
. .
.
co1110 v1v1am e sen1 que nos apropnas. emos de 1nuitos . aberes vitais por eles
prod uzidos.
~

Trata-se de uma perda irreparavel,
pois con10 ex pli ca o etnobi6Jogo nortean1ericano DarrelI Po ey, "co111 a
extinrclo de cada grupo indfgena, o
111undo perch! 111ilhares de anos de co11heci111entos acun1L1/ados sabre a vida e
a adoptarclo a ecossiste111as tropicais ".
Nesse proce. o, no entanto, ne111 ludo
sc perdeu. Essc: fndio acabaram Jegando a nossa cjvi Ii za~ao alternati va de

, obrev ivencia nos tr6picos, transmi tindono os invento adaptativo que desenvolveram em milhare de anos, concreti zado no. metodo de plantar, ca9ar e
pe car.
Como e creve Darcy Ribeiro, ''eles
cultivava111, habitualnzente, e111 suas
rO{'CJS, LIJJ1{[S quarenta pfantas Cjlle SclO
ate hoje o sustento basico de nosso
j)OVO, C01770 e 0 COSO da 111andioca, do
111ilho, do cunendoinz, dos .feijoes e de
111uitas outras plantas. Donzesticarcun,
tc11nbe111, de-;.enas de arvores, ltleis, de
onde tiravc1111 o caju, o abacaxi, o pequi,

o

urLICLllll,

etc".

Dcra1n , po1tanto contribui~ao funda1nental para a form a~ao do povo brasi Jeiro, flu111in ense e carioca, nun1 processo
hist6rico conflitivo, qua e . empre viol ento, que 1nerece ser melhor estudaclo.

•

C

Jean de Lfry ( 1534-1611 ), nascido na Franya, sapateiro, estudante de teologia e missiona-

rio calvinista, embarcou com outros artesaos para o Brasil , como metnbro da expedi~ao de
Villegagnon. Escreveu um relate, cuja pri1neira edi\:ao e de 1578, narrando as experiencias
1nalogradas do projeto da Fran\:a Antartica. Trata-se de um documento hist6rico e etnografico
valioso, com dados sobre a cultura tupinan1ba, incluindo o registro de dois cantos tupis, considerados os docun1entos mais antigos da musica indfgena. 0 seguinte trecho foi retirado do cap.VIIT
do seu livro "Viage1n

aTerra do Brasil" (pp.111-112).

"Direi, iniciabnente, a fim de proceder com ordem, que os selvagens do
Brasil, habitantes da America, chamados Tupinambas, entre os quais residi
durante quase um ano e coin os quais
tratei familiarmente, nao sao maiores
nem mais gordos do que os europeus;
silo porem mais fortes, mais robustos,
niais entroncados, n1ais bem dispostos e
menos sujeitos a molestias, havendo
entre eles muito poucos coxos, disformes, aleijados ou doentios. Apesar de
chegare1n muitos a 120 anos (sabem
contar a idade pela lunar;iio) poucos sao
os que na velhice tern os cabelos brancos ou g risalhos, o que demonstra niio
s6 o bom clinia da terra, sem geadas

nem frios excessivos que perturbe1n o
verdejar pernianente dos campos e da
vegetar;ao, mas ainda que pouco se
preocupam coin as coisas deste rnundo.
E de Jato nem bebem eles nessas fontes
lamacentas e pestilenciais que nos
corroem os ossos, debilitam a medula,
enfraquecem o corpo e consome1n o
espfrito, essas fontes em sunia que, nas
cidades, nos envenenam e matam e que
sao a desconfianr;a, a avareza, os
processos e intrigas, a inveja e a
ambir;ao. Nenhuma dessas coisas os
inquieta e menos ainda os apaixona e
dom.ina, como adiante mostrarei. E
parece que haurem todos eles na Jonte
da Juventude ".

c

0 botanico alemao K arl Friedrich Philipp von Marti us ( 1794-1 868) e seu colega
zo6logo Johann Bapti st von Spix ( 178 1-1826) fizeram parte da expedi~ao cientffica que
acompanhou a imperatriz D. Leopoldina ao BrasiJ. No perfodo de 18 17 a J 820, os dois
pesquisadores alen1aes percorreran1 varias regioes do Pafs, entrando em con ta to com
muito grupos indfgenas, entre os quais os Puri, Coroado e Corop6 do v~le do Parafba,
de que1n recolhera1n vocabul aries, descrevendo suas respectivas culturas. 0 seguinte
trecho foi extraido do livro "Viagem pelo Brasil", Torno I, p. 200 e 206.

Dan<;a dos Puri documentada por Spix e Martius

"No dia ap6s nossa chegada a
Guidova/, havia aparecido a[ tambem ion
bando de Puris, que andavan1 errantes por
esres lados. Eles rondavcun tf111idos as
casas; ganhara1n afinal corage1n para

entrar e, depois de lhes ofe11annos uns
presentinhos, pareciam dar-nos confianr;a
eficar de boa vontade perto de nos "(. ..)
"Os [ndios pouco adoecen1 e, eni
geral, chega1n a idade avanr;ada, a qual

•

muito raras vezes e indicada pelos

qualquer maneira, acendem fogo perto

cabelos brancos. Frequente e morrerem

da rede, deitam-se e ficam quietos

de a /gum incidente ou violencias. Sao
sujeitos comumente a inflamafi5es dos

durante muitos dias, observando jejuni
todo o tempo. Ag ravando-se o ma/,

olhos e internas, a doen9as de figado,

chamam o paje; este trata a parte doen-

diarreias, disenteria e malaria que se
atribuen1 geralmente ao seu modo de

te com f umiga9i5es, com f ric9i5es de

vida nas m,a tas umidas e brumosas.

certas ervas, f omenta9oes com saliva,
massage1n, soprando e cuspindo em

Segundo opinam os portugueses, a

ci1na. Do res devidas a f erimentos,

inflama9ao dos olhos e produzida pelo
uso da carne de anta. Entre os indios,

suportam-nas os indios com incrfvel

que nao se associam com os imig rantes,

sujeitam, sem receio, a abundantes

nao ha vestigio algum de sifilis, ou

sangrias ou a amputa9ao de u1n me1nbro.

bexigas, sarampo; se, porem, !hes e

Efes praticam a pun9ao da veia,

/evado o contagio dessas doen9as,

dardejando sobre o bra90 uma flechazinha

p ropagam-se com a mtixilna rap idez, e

coin ponta de cristal, lanfada por u1n

fac ilmente dao cabo deles. 0 seu mais

pequenino arco. As escarifica9i5es sao

importante meio de cura consiste em

fe itas com uma lasca de cana pontuda ou

repouso e dieta. Logo que adoecem de

com uma pedem eira bem afiada".

,

insensibilidade e, quando necessario, se
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1502 - A primeira expedi9ao que explora

o li teral fluminen e descobre a bafa da
Guanabara.
1503 - Gon9alo Coelho e tabelece a

pri111eira fe itori a, onde hoje fica a prai a
do Flan1engo.
1504 - E. tabeleci111ento de feitoria en1
Cabo Frio.
1504-1530 - Cor ario france e , trafi-

aporta na Guanabara e f unda a Fran9a
Antartica.
1560 - 0 governador-geral Me111 de Sa

de. tr6i o forte Coligny construfdo pclos
france e .
1565 - Funda9ao da cidade do Ri o de
Janeiro por E tacio de Sa.
1567 - Marte de E tacio de Sa na batalha contra o france e-, aliados aos

cantcs de pau-bra iL incur. ionam pelo
literal numinen ·e.

tamoio .

1531 - A expedi9ao colonizadora de

reitor do Colegio dos Je uftas no Ri o de
Janeiro.

Martini Afonso de Souza aporta na
Guanabara.
1545 - Os Indios Goitaca de troen1 a Vila

da Rainha, na Capitania de Sao Tome.
1553 - 0 governador-geral Ton1e de

Souza chega ao Rio com o jesu fta
Manoel da Nobrega.
1555 - Nicola Durand de Villegagnon

1573 - Jo e de Anchieta

e dcsignado

1586 - Da Bahia, chegam o, pri 1nciros

beneditinos para fundar o Mosteiro de
Sao Bento.
1589 - Chegada dos Carmclitas ao Ri o
de Janeiro.
1599 - Quatro navio holandcse. tenta111

invadir o Rio de Janeiro.
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Tupinamba - Anga jabe pee rok? (As casas de voces parecem com as nossas?)
Frances - Oikoe gatu (Sao muito di(erentes)
(Extraido do "Col6quio", de Jean de Lery, em lingua tupinamba)

C0111ercio de pau -brasil e algodCio,

1u1

Bala de Guanabara, entre f ra11ceses e Tupin a111bd (Theodore d e Bry)

® Pr@jet@C@l@ni<9ll

------~-------------0
o seculo XVI, o comercio
europcu cresceu consideravelmente, ampliou o vo1ume e a
variedacle eta mercadorias
comercializadas e dilatou as fronteiras
por area geografica ate entao exclufda
do eu alcance. E a expansao atingiu o
territ6rio. ocupado pelos povo indfgena no continente americano, incluindo as
terras reivindi cada por Portugal.
Na primeiras decadas, a Coroa Portuguesa organi zou, por um lado, expedic;oes de reconhecin1ento e de defe a da
costa bra ileira freqlientada por aventureiro France e , ingle es e espanh6is, que
vinham trafi car o pau-brasil com os
fndi o ; por outro, concedeu a alguns
co1nerciantes o privilegio da explorac;ao
de ta madeira, abundante no litoral
Ouminen e, cuja comercializac;ao exigia a
con truc;ao de pequeno acampamento e
feitori as prov is6ria .
A docun1entac;ao hi st6rica n1enciona
feitorias criadas de de os pri1neiro
1no1nento , dua de las e1n 1503: u1n a en1
Cabo Frio, por Americo Vespucio; outra
por Gonc;alo Coelho, provavelmente onde
hoje fi ca a praia do Flamengo.
Ma · as primeira. medida efetiva de
povoa1nento europeu da co16nia s6 foram
tomada. na decada de 1530, com a

adoc;ao do siste1n a de capitani as hereditari as. A Corea Portuguesa dividiu a.
terras habitadas pelos fndio do literal
em grande lotes, repartindo-os entre
portuguese cristaos.
E . e novo senhores - o donatari os
- podi am explorar as riqueza da capitania, f undar vila , nomear ouvidores e
tabeliae e arrecadar d.fzimo . Dctinha1n
a pos e de 20% do total da te1Ta ,
devendo o re tante ser loteado e concedido a terceiros - homens de niuita posse
e fa1nflia - sob o siste1na de sesmarias. As
Carta de Doa9ao concedian1 ainda aos
donatarios o privilegio de escravizar
fndi os, permitind.o-lhe "cativar gentios
para seu servif O e de seus navios ".
De ta forma, a Corea Portugue. a
garanti a terra e brac;o para o colonos,
e perando que ele defende en1 a co ta
brasil eira, promovessen1 migra96e para
di ver ificar e alnpliar o seu povoa1nento
e tornassem essas terras agricultaveis
,. .
com seus propr1os recurses
clesonerand.o o rei ct.a reali zac;ao exclusiva de tai tarefas.

0 territ6rio do atual Estado do Rio de
Janeiro e tava inclufdo em dua capitania : I ) na de Sao Tome, ao norte, doada a
Pero de G6i , que depoi mudou o non1e
para Capitani a de Parafba do Sul; 2) na

•

Capitania de Sao Vicente, doada a
Martini Afon ode Souza, e1n um do
lote quc, depoi da expul ao do francee en1 1565, f oi incorporado

a Coroa

com o no me de Capitania do Rio de
Janeiro.

0 de. e nvolvimento de te projeto
co loni al ex igia, pelo menos, duas altera96es basica, de con eqtiencias dra1nati ca. para o. povo nati vo do literal: a
expropri a9ao de ua ten·a e o u o de
ua for9a de trabalho, de forma compul,,

.

ona.

A prin1eira altera9ao foi logo efetivada atraves da viole nc ia, no contexto
do conflito armado entre franceses e

Armas indfgenas (Spix e Martius)

portug ueses. Com a ajuda do g ue rreiros tu pin iki m e temi min 6, o portug ue-

da Bafa de Guanabara e adjace nc ias.

e. derrotararn os france e e eu.
al iados - os tu pi namba. 0 fndio

Para fora do nuc1eo urbano, es tendiase u ma zo na agrfcola e pastori I, coin

derrotado~

lavoura . engenho. e campo. de pa. ta-

ti veran1 e u territ6rios

invadidos, sua aldeia de trufdas, ua ·
terras ocupada. , Joteada e di tri buf-

ge m.
No final do . eculo, aletn da.
sesmaria concedida a particulares, tres

das .

0 reconcavo da Guanabara, onde

do. quatro morros que marcaria1n os

norescian1 dezena de aldeia indfgenas,

lin1ites do centro urbano do Ri o de

f oi rapida1nente retalhado em e marias e

Jane iro ja e tavam ocupados: o do

co n1e9ou a ser ocupado por engenhos

Castelo, pelo je ufta ; o de Sao Bento,

desde 111eados do eculo XVI. Com a

pelo beneditino e o de Santo Antonio,

funda9ao da vi la de Sao Seba tiao do

pelo franci cano , pouco obrando das

Rio de Janeiro, va ta

anti ga aldeia .

e maria foram

co ncedidas para a co n titui9ao do
patri1n6 nio da cidade, inclui ndo pa rte
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A , egunda

altera~ao

era tambe 1n

urgente, porque o fndi o , a le 1n de

ofereceram resistencia

a in vasao de

ua terra e as ten ta ti vas de
e crav iza-lo , obtendo algum a veze
vit6ria temporarias ignif icati va .
Na Capitani a de Sao Tome, por
exe1n plo, o Goitaca de truiran1 d uas
vezes a povoa9ao e o engenh os de
a9ucar erguidos e1n seu te rri t6ri o,
o bri ga ndo o do natario Pero de G6i , a
abandonar a regiao.
No lite ra l uJ , ho uve uma a li an9a
do tupinamba de muita alde ia
ituada e m area pertencente hoje ao ,
e. tado do Rio de Jane iro e Sao
Paul o, fo rmando com outros fndio o
que fi cou conhecido como a Confede-

-

rar;ifo dos Tamoios.
No e ntanto, os portu gueses co nseguiram i1n por ao Indios urn regin1e de
trabalho, regulamentado por un1a

. oldados no co m bate aos france es,
constitu fa1n na primeira decada a
uni ca f Orya de trabalho com a qua l OS
coloni zadore , podia m contar na aber-

legis la9ao e pecial, nem sempre respcitada, que ofreu modifica96e ao
longo de todo o perfodo colonia l.
E te i tema de traba lho previa tre

tura de p icada e clareira , na derruba-

for ma de recrutamento, o u . eja, tre

da de a rvore e seu tran porte, na

1nodo difere nte de retirar o f ndio de

condu yao de canoa , na constru9ao de

. ua aldeia de ori.gem e leva- lo para a

fe itori as, engenhos e fortalezas, nas

zona de ocupa9ao euro pe ia: a guerra

o lari as, na agri cultura e ate mesm o e1n

Justa, o resgate e o descin1ento. As

todas as ati vid ades de ubsiste nc ia,

du as primeiras fo rmas transfonn ava m

inc luindo as royas, a fab rica9ao de

o fndi o e m escravo, a ultim a e1n "fndi o

fari nh a, a ca9a e a pesca. Sero o trabalho

de re parti 9ao", cornbin ando a si m doi

do fndio , o colono nao teriam sequer

tipos de re la9ao de traba lho.

o que comer.

po sfvel de c rever de form a uc inta

Mas essas dua altera96es nao foram
feitas de forma pacffi ca. Os fndios

E

alguma caracterfstica de cada um
de le .

,

Tran.sporte em rede

reali~ado

por dois fndios (Corlo.s· Julilio)
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A E8Cr©1vid@l© lndigen©l:
"@3 Negr©3 d©l Terr©l"
----------------------~
uando se fala e111 e cravo, todo
mu ndo pen ' a logo no negro,
trazido da Africa, nao apenas
porque ele foi o principal e teio da
economia colonial na principais regioes
do paf , n1a tambem porque pouco se
conhece obre a escravidao indfgena. Na
realidade, o primeiro escravos do
Brasil foram o fnd io , tamben1 chamados na docun1enta9ao oficial de "negros
da terra" ou "gentio da terra ".
No literal bra ileiro, nao bavia pes Oas li vres que aceita, em trabalhar en1
troca de un1 salario, nem un1 mercado
onde se pude se comprar generos alimentfcio . Por is ' O, os portugue es
argumentavam que a e cravizayao do
fndio era a unica alternativa que tinha111,
tanto para organizar a produ9ao destinada a exporta9ao, como para garantir o
genera de prin1eira neces idade necessari o ao ..ustento da famflia de cada
morador. Desta fonna, o pr6prio reitor do
Colegio Je uita no Rio de Janeiro, padre
Greg61io Serrao (1529- 15S6),j u tificou a
e craviza9ao do fndio nes a epoca,
alegando que nao havia outra saida:
/

"E porque nao ha gente de trabalho
nestas partes para alugar porjornal,
ne111 os rnateriais se acham de co111pra,
nos e necessario tennos 111uita
escravaria e gente da terra, governada e
111antida de nossa niti.o ".

Havia dua fon11as de tran 'fonnar em
escravo aquele fndio que vivia livremente
em sua aldeia de origem. Obtinha-se
escravos indfgena atrave da guerra
justa e do resgate, amba for1na aprovadas pelo rei, aben~oadas pela religiao e
executada com o apoio do colono e
ate ine mo de fndio aliado .

e/]_3 ~u=.~·rra3 ju3ta3:
©3 irt~i©3 catiV©3

----------"----·
A guerra, denominada impropriamente de justa, con istja na inva ao armada
dos territ6rio indfgena , pelas tropa de
guerra, com o objetivo de capturar o
rnaior numero de pes oa , incluindo
mulhere e crianca . Os fndio. assim
"
aprisionados tornavan1-se propricedade de
eu captore ou eram vendidos como

e era vo. ao, colonos, a Coroa Portuguea e ao · pr6prio mi ionario . Tratavae, ao me. mo ternpo, de uma opera9ao
de recru tamento da for9a de trabalho e
de de 'alojamento do fndio de ua
terra ·. Em carta ao governador Tome de
Sousa, de 5 de julho de 1559, o padre
Manoel da Nobrega reconhecia e te
dup lo obj cti vo, ao recomendar qu e a
terra e o fndios que nela habitavam
fo · em repartido entre aqueles colono
cri. taos "que os ajudare1n a conquistar e
senlzorea r ".
A Coroa Portugue a legalizou esta
fonna de obtcr e cravo fndio de de o
Regi1nento a Tome de Sou a, datado de
17 de dczembro de 1548. Ne e doc umento, D. Joao III recomendava que a
guerra contra o Tupinan1ba o ca tiga e coin rnu ito rigor, "destruindo-lhes
suas aLdeias e povoac;oes e matando e
cativando aquela parte deLes que vos
parecer que basta para seu castigo e
exe111plo ".
Ex i te uma de cri9ao detalhada da
"guerra justa" organizada em 1575
contra um do ulti1no foco de re i tencia Tupinamba, em Cabo Frio. A tropa
de guerra, comandada pelo pr6prio
govcrnador Antonio Salema, contou
con1 "quatrocentos Portug[;Jeses e setecentos gentios an1igos ", segundo conta
fre i Vicente do Salvador. lnvadiu varia
aldeia , per eguindo os fndios que fugiram para o mato, "matando uns, capturando outros ". 0 morto foram mai de
mi l e os prisioneiro cerca de quatro mil,

Festa dos fndios Coroado (Spix e M anius)

repartido como e cravo entre os
portugue e ' "apartando a mae do fl/ho
e o filho da nu1e; uns ia111 para S.
Vicente e outros para o Rio de Janeiro. E
era tao grande o pronto que quebrava os
cora~oes de que1n o ouvia ". 0 sobreviventes que e caparam da morte e do
cati veiro migraram em toda as dj re96e,
"com espanto do que tinhanz visto".
A expedi96es realizada por tropa
de guerra, inclu ive por iniciativa de
particulares, foram tanta , que e caparam do controle ofi cial e exterminaram

outras e que, por todas as vias e 1naneiras que pode1n, salteiatn e rouba1n os
gentios, que estao de pa-;,, e
enganosan1e111e os n1eten1 nos ditos
navios e os levarn a vender a seus initnigos e a outras partes, e que, por isso, os
ditos gentios se alevanta111 e fcr::.e1n
guerra aos cristaos ".

uma parte . ignificativa da populac;ao
indfgena do litoral, fazendo escassear a
n1ao-de-obra. Deixaram de ser dirigidas
exclu iva1ncn te contra os Tupinarnba.
aliados aos france es, c acabararn ati ngindo indiscriminadamente ate mesrno
grupo que 111antinhru11 rcla~oe pacffJca ·
com os portugue e , conforme reconhece
o rei de Portugal, D. Joao III, em 1548:
" Eu sou infonnado que nas ditas
po\ 1 oa~oes

terras e
do Brasil h6 algunzas
pessoas que ten1 navios e caraveloes e
andani neles dun1as capitanias para as

Por i so, a Coroa Portuguesa re olveu regulamentar a "guerras justa. ",
estabelecendo alguma. condi96e , sen1 o
cun1primento <las quais a escravidao do
fndio e tornava ilegal e o cativeiro
inju to. Uma lei de 20 de n1ar~o de 1570,
do rei D. Sebastiao, detenninou que . 6
podiam ser escravizados os fndi os aprisionados naquelas "guerras justa " que
f ossem autori7adas pelo rci, conta sem
com a permi, sao do govcrnador ou
fossem fe itas contra os fndios '"que
costt11nan1 sa/tear os Portugueses e a
outros gentios para os co111ere111 ".
Posteriorn1entc, outras leis acrescentara111 novas cri teria , muito genericos,
permitindo a guerra justa con tra o
f ndios que atacas en1 os portugue es ou
impedissem a propaga9ao do Evangelho.
Es a nao era, no entanto, a unica
forma legal de escravizar os fndio
Hav ia outra: o resgate.
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---~0 resgate era uma opera9ao comercial realizada entre portugueses e indios

con iderado amigo . 0 portugue e

Ri o de Janeiro nao he itaram en1 rebe lar-

davam mercadorias europeias - fen·a-

se contra o jesuftas, que para nao erem

mentas, mi9angas e quinquilharias - e

expul so da cidade, assinaran1 um acordo

recebiam em troca fndios prisione iro de

de i tindo do direito que acreditavan1

tribe aliada , que hav iam ido captura-

ter obre o fndi o .

do durante a guen·a intertribai . 0

No Rio de Janeiro, j a no ec. XVII,

re gate con. titui am, portanto, uma

me mo depoi da entrada de forte

troca de objetos por fndio .

contingentes de negro , a mao-de-obra
indfgena voltou a ser a principal alterna-

No entanto, 6 podiam ser legalmente
" re gatado " o chamado "fndios de

ti va para o engenho , quando o holan-

corda ", i toe, 0 fndio prisione iro de

de e in vadiram Pernambuco, principal

uma tribo quc e encontravam preso e

centre de produ9ao a\:ucareira, e ocupa,,
ram Angola e outros pontos da Africa

amarrados e que e tavam destinado a
er co1nidos ritualmente. 0 resgate era

portugucsa, provocando um colap o no

a pre entado a ini con10 um a obra

aba tecin1ento de n1ao-de-obra e crava

humanitruia para alvar o indio conde na-

afri cana. 0 paulista

do

a morte. Como compensa\:ao pelo

gastos realizado para al var sua vida e
sua alma, o fndi o re gatado era ob1igado

e encarregaram ,

entao, do lucrative comerc io de fndi o '
organizando bandeira e expedi96es para
ca9a-los nas regi5es mais di stantes do

a trabalhar, como escravo, para o eu

pafs, inclusive em alde ias controladas

" alvador". Ob erva- e na documenta9ao
hi t6rica uma acentuada tendenc ia do

pelo j e uftas, vendendo-o depois para

portugueses em cla sificar o maier

A e cravidao do f ndio vigorou em toda

numero de tribes como antrop6fagas 1nes1no que nao praticassem o canibali -

a America portuguesa ate 1755, quando

1no - para desta forma poder escrav izar
legalmente eu pri ioneiros.
Durante todo o perfodo colonial, a
legisla9ao variou, ora permitindo a
escraviza9ao dos fndios, ora probindo,

os engenho de Rio e Sao Paulo.

fo i ofi c ilmente abol ida no Para e no
M aranhao pela Lei de 6 de j unho daquele
ano, cujo di positi ve foram ampli ado
para todo o Brasil pelo Al vara de 8 de
maio de 1758.
Na segunda metade do sec. XVIII, o

ora restringindo, ma em nenhum mo-

trabalho compuls6rio dos fndios conti-

1nento conseguindo impedf-la, nem

nuou, ma nao mais sob a forma de

sequer quando o je uftas tentaram

escravidao. Esta s6 voltaria a exi tir

executar a Bula do Papa U rbano VIII, de

legalmente, por um curto periodo de

1639, que excomungava os que vendi am

tempo, em pleno seculo XIX, com a

e escravizava1n fndios. Nessa ocasiao, os

chegada da famflia real ao Brasil, quando

moradores portugueses e a Camara do

o Prfnc ipe Regente, depoi de fugir das

tropas napoleonicas, decretou gue1Ta
ofensiva aos B otocudo e1n Minas Gerais.
Os fndios presos nessa guerra foram
distribufdos entre os oficiais e soldados
da tropa, tornando-se escravos deles
durante 15 anos, "contados desde o dia

em que f orem batizados ". 0 batismo e a
escravidao aparecem assim unidos de
uma forma muito clara no texto da lei.
E ssa legisla9ao s6 corne9ou a ser modificada a partir de l 83 1.
Qual foi a real importancia dos fndios

E o caso da pesquisa realizada
por John Monteiro mostranclo que "Joi

litoral.

justaniente neste periodo - Jase ainda
incipiente do trafico de escravos africanos - que houve a 1nais acentuada
- af ucaretra
. ".
expansao
De qualquer forma, as conseqliencias
desse processo sao conhecicla . Os fndios
ruTancados de suas aldeia e escravizados perderrun - junto com a liberdade - a
cultura, a vida comunitaria e a pr6pria
identidacle indfgena. Os que sobrevive-

escravos na econo1nia colonial

ram e seus descendentes, destribalizado ,

fluminense? Nao foi feito ainda um

sem terra, n1uitas vezes sem ter com

levantan1ento rigoroso para responder

que1n co1npartilhar a pr6pria Jfngua,
acabaram se confundindo com a popula-

esta pergunta. No entanto, alguns estudos recentes estao come9ando a
reavaliar a contribui9ao da inao de obra

9ao mesti9a neo-brasileira. U m processo
similar foi vivido pelos fndios aldeados

indfgena para a econo1nia a9ucareira do

nas chamadas "aldeias de reparti9ao".

Ca\al de fndio.\ j<.i catequi-;,ados (Carlos Juliclo)

A Rep©lrtic;©l@:
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capavam da e. cravidao, embo ra

fndio tornado cri tao. nao deviam

nao do trabalho obrigat6rio,

continuar vivendo em ua. aldeia de

todo aquele. fndio que aceita. -

origem, 111i turado con1 outros fndi o.

sem abandonar suas aldeias de origem e

nao batizado. . ·R econ1enda a . ua tran fe-

desi tissem do eu 111odo de vida tradicio-

rencia para "perto das pOVOCl('OeS das ditas

nal . em oferecer resi tencia annada. Es. e.

capitanias, para que converse111 coin os

fndio , con iderado " indio de paze. " ou

cristlios e nlio coin os gentios, e possa111

" Indio amigo ', eram catequizados,

ser doutrinados e ensinados nas coisas de

batizados e aJdeado em outra area , de

nossa.fe". A opera9ao re ponsavcl por

onde eram periodicamente retirados para

e a mudanc;a era chamada de descin1e11to.

prestarem servic;o ao colonizadore .
Ao i tema colonial , nao intere. ava a
d isper ao do fndio em aldeia autono111a
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e palhadas ao longo do literal, mas

a sua concentrac;ao en1 espac;os localiza-

0 descirnentos eram exped ic;oe , e m

do pr6ximo ao nuc leos prod utivo

princfpio nao miJitare , reali zada por

. ob o controle do portug ue e . Tratava-

mi sionario , com o objeti vo de conven-

e de criar "celeiro " de m ao-de- obra,

cer o f ndio que " descesse111" de ua

de onde pudessem er retirados o fn dios

aldeia de origein para viverem em

necessaries para o trabalho e para a

novos aldeamentos especial mente cria-

g ue1Ta. Essa foi uma necessidade entida

do para e se fi1n, pelos portug ue es, na

de de o primeiros me mentos, conforme

proximidade do nucleo coloni ai .

ate tam diferente documentos.

0 Regimento a Tome de Sousa, de
J548, onde estao definidas as diretrize
para o Governo Geral do Brasil, determina em seu penultimo panigrafo que o

E es aldeamentos mi io nario ,
chamado ta1nbem de "aldeias de reparti~ao ",

estavam integrados ao si tema

colo ni al, func io nando como uma especie
de "armazem" onde os fndio , u1na vez

Arcio mission6ria ern aldeia ind[gella (J. M . Rugendas)

descido , eram e tocado . Af depoi de

cristianizac;ao e centro de "conversao

catequizado

do gentio

eran1 alugado e distrjbuf-

a nossa santa je cat6lica ",

do - repartido - entre o coJo no , o

confonne previ to por D. Joao III, que

mi ion ario e o ervico real da Coroa

formul a o princfpios norteadore cla

P ortu gue a, para que 1n dev ian1 obriga-

cateque e no Regimento a Tome de

toriamente trabalhar em troca de um

Sou a.

"

pagamento, por um de tern1inado perfodo - que variou de doi a ei mese findo 0 qual deveriam ser devolvidos

a

maloca tradicionai , a aldeias
Lni io naria foram efetivamente ituadas
em locai pr6ximo ao povoado portu-

aldeia.
Por i ' o, a documentac;ao oficial o
regj tra con10 £ndios de

De re peitando a localizac;ao da

reparti~·ao,

ou

gue es . Po uiarn u1na igreja ou capela,
uma escola e ca a para cada famOia,

ainda i1nproprian1ente con10 Indios livres

bem diferente das 1naloca co1n unitaria.

para n1elhor disting ui-lo do £nclios

e da vida que o indio Jevavan1 em uas

escra vos. Para ele , o. j esuftas de en1-

aldeias de orige1n. Seu objetivo principal

barcado com o primeiro governador-

era n1esmo concentrar os fndio , de

-geral deveri a1n criar aldeia especiai ,

nac;oes e cultura diferente. , en1

que erviriam de nucleo de

de facil ace o, onde pude em ser

u111

local

catequizados e "civilizado " , aprendendo

No seculo X VI, OS missionario

o princfpi os da religjao crista e certo

administraram as aldeias com exclusivi-

valores como obediencia e disciplina,

dade, detendo o poder espiritual e o

q ue o to m a vam apto para erem

poder temporal sobre elas. No seculo

integrado ao iste1Tia colonial como

XVII, quando a mao de obra indfgena

for9a de trabalho.

havja e tornado e ca a. o padre

A a\:ao catequi ta, inaugurada pelo

tiveram que co1npartilhar o poder tem-

je uftas, e adotada por rni ssionario de

poral com os colonos que, en1 vari o

outra orden, religio as coino a do

momento , obtiveram - e depoi perde-

capuchinho , franci cano e carmelita .

ram - o dire ito de governar e. a aldeia .

Durante todo o perfodo colonial houve

Pela Lei de 16 11 , por exemplo, o

uma di puta entre mi ionario - e peci-

de c imento continuavam exig indo a

al.me nte jesufta - e nioradores portugue-

pre en9a de urn mi ionari o, mas pa a-

ses pelo governo da aldeias ea reparti -

ram a , er rea lizado coin e coJta ni ili tar e

9ao do fndio . Que rn controlava a

comandado por colono que ti nham a

di. tribu i9ao da for9a de trabalho indfge-

fun9ao de "capitaes de aldeia ", com o

na, detinha u m poder real de gerar

poder de repartir o fndio aldeado .

nq ueza ·.

Legi. la9ao po teri or de 1639 devolveu o

Indios

1111111a

fcr::,enda em Scio Paulo (J. M. Rugendas)

controJe aos miss ionaries, o que revoltou
o moradore , que a1nea9aram expul ar
o je. ufta do Rio de Janeiro.
A lcgi la9ao, determinando quen1
controlava o fndios, mudava freqlientemente, n1as a reparti9ao nunca deixou
de , er feita. Todo o fndio aldeado .
hornens e n1ulhercs en1 idade de trabalhar, eram obrigado peri odica mente a
pre ·tar servi90 dcntro e fora da aldeia,
nu m ' i tema rotati ve em que u1na parte
do fndio. trabalhava na roc;a ' da aldeia,
enquanto a outra parte exercia ·ua
atividade fora dela, em geral na. planta96e , fazenda e e tabelecimentos do
inoradore portu gue. e .
Con10 rernunera9ao, o fndio ,
aldeado ganhava1n algun metro . de
pano de algodao, tec ido pela pr6pria
fndi a. . A conqic;ao de vida e de trabalho de le · nao diferi a muito daq uela do
fndi o, escravo : jornada exce siva de
ate 14 e 16 hora , alim entac;ao in adequ ada e in ufi ciente, ca tigo e mau
trato ·.
Por is o, e1nprc que pod iam, fugiam
da aldeia , cujo constante e vaziamento
era cau ado em grande parte por e. a
fuga. , 1nas tamben1 peJo fato de que
muitos moradores nao devolv iam o
indio a aldeia no prazo estipul ado e
criavam mecani mo para rete- lo. de
forma pern1anente cm seus e tabelecin1entos particul arc .
Um de. e mecan ismos era o ca amento. Os colono casavam fndi a

escravas de ua propri edade coin
fnd io a e le alugado por algun ,
ine e . No me mento de devolve- lo a
aldeia, rec u avam- e a faze-l o, alegando o vfnculo sagrado do inatri1116ni o.
E a f onna paralela de tran forn1ar o
fndio de repa rti~·iio em escravo tornou- e tao usual qu e, no final do
ecu lo XV II , para co ibf-la, o governador do Ri o de Janeiro proibi u fo nn alm.ente c . e ti po de casamento , o que
foi aprovado por Carta Regia tie 30 de
outubro de 1698.
0 esvazia1nento das aldeia obrigava

a promos;ao de novo e co n. tantes
de c i1nento para re povoa-l a , trazend o- e fndio in c1u . ive de outra
capi tan ia. , co mo e o ca o do.
Tupinikin, des locado. do E pfrito
Santo para a ilh a do Govern ado r, no
ec ul o XVI, OU do . 405 fndi o
Carij6, de cido da reg iao de Lag una, no litoraJ de Santa Catarin a, em
1628, pe lo j e ufta e in ta1ado na
ald e ia de Guaratiba, eg undo doc umentac;ao e tudada pe lo padre
Serafi m Le ite:
"O Governador do Rio, Martini de
Sa, por tere111 descido por orde111 de ElRei e sua, niandou, a 2 1 de seten1bro de
1628, que se /h es desse 1nantil11ento e
fe rra111enta por espa~·o de seis 1nese ate
,,.
os Indios lavrare111 as terras e se podere1n suste11ta1: Dois anos depois, a
Aldeia podia dar 43 carij6s, honzens
valido ' para as obras de defesa do
. "
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Muitas opera95es semelhantes a essa
foran1 executada pelo mis ionario
com o apoio da Coroa Portuguesa, para
garantir for9a militar e for9a de trabalho.
En1 tempo de gue1Ta, a aldeia de
repartic;ao forneciam o

oldado da

tropa que defendiam o territ6rio do
ataques feitos aos portugueses. Em

0 padre Antonio V.ie ira, ern carta ao
Marques de Ni a, em 1648, depoi de
lembrar a participa9ao hi t6rica dos
indios na luta contra os francese , con idera o Rio de Janeiro con10 o lugar mai
protegido do Brasil naquele mo1nento,
"porque ten1 niu;tas aldeias vizinhas de
fndios vassalos de Sua Majestade",

capaze de defender a c idade e de
socorre-la por terra.
Quase

UJTI

seculo depois, 0 fndi OS das

tempos de paz, forneciam o bra9os para

aldeias de Cabo Frio, Sao Barnabe e

a con truc;ao de fortaleza , obras publi-

outras aldeias, repartido em grupos "de

ca , abertura dee. trada , engenhos e

cinquenta e sessenta e mais fndios,

outro servic;os.

alternada1nente, se revezavan1 de dois

Puris na f!oresta (Principe Max1ni/ian)

em dois nieses, no Servifo de S. Majestade ",com uma parti cipac;ao deci iva na
abertura de e trada , na con truc;ao de
grande obra como o Aqueduto da
Carioca, a Ca a de Fundi<;ao, o Senado,
0 aterro de area, para a abertura de
nova rua e en1 engenho de particulare . (Ver Leitura Complementarc em
anexo).

0 fornecimento de fndio alugado.
pa . ou a ·er fcito tarnbem por algun
aldeamento. e. peciais, criado para fin.
e pecfficos: alcleia do ervic;o rea l,
aldeia da Can1ara, de particuJ are e de
,. .
m1 1onan o '.
A de coberta e ex plora9ao de jazida
de ouro em Mina Gerai tornou o Rio
de Janeiro, no ecuJo xvm, pe9a chave
na economi a colonial. 0 porto do Rio,
por onde ja e cxportava a9ucar, passou
a . er o principal e ·coadouro de melai e
pedra precio a. e o maior centro con1erciaJ da colonia. E. ta nova itua9ao
determinou a nece idade de uma Iiga9ao
111ai rapida, direla e egura COITI a CapiLania de Mina Gerai. , apo entando a
velha "triJha do Guaiana e "e ex igindo
a abertura de nova e trada .
A construc;ao do, carninhos, enlregue
a particul are medi ante a conce. ao de
e maria, e outro pri vilegio , conlou
com a for9a de trabalho indfgena, canto o
"Caminho Novo" aberto por Garcia
Rodrigue em 1698, como un1a de . ua.
variante conslrufda por Bernardo Soare ' Proen9a en1 1722.

0 fndio das aldeia foram chamado , uma vez mai , para pre. tar o seu
servi9os de carater publico e atender as
ex igencia da autoridade , que
arrebanhavam todo o fndio da aldeias, o quc era con iderado exorbitante
pelo je ufta .
0 mi s ionarj o protc tara1n contra o
pr6prio Governador quc, por cau a das
Mina. , oJicitou em 17 14 fndi o "em
c6pia tiio intolerave/, que e se /hes
desse quaJLtos pedia, niio ficaria na
•
Alde ias quen1 Lavrasse os cc11npos cont
,.
que se sustentassem os Indios e suas
fa n1flias ", confonne as. in ala docun1entac;ao da epoca, encontrada no Arquivo
da Co1n panhia de Je u pelo padre
Serafitn Leite.
Os jesuftas comec;aram a recusar,
si 'tematican1ente, o fornccimento do
fndio · rcquerido pela , autoridade , o
que acabou contribuindo para aumentar
ainda n1ais o ponto de atrito e cont1ito
corn a Coroa Portugucsa, culminando
com a expul ao do mi ssionari o da
Con1panhia de Je u. na cgunda metade
do eculo XVIII, a transforn1ac;ao de
muitas aJdeia em povoado e eu governo pc la ad mini trac;ao civiJ.
Nao foi feito ate hoje urn in ventario
das ccntenas de de cin1cnlo realizados
no pcrfodo coloni al para aba tecer de
fndio ' a chamada. aldeia de reparti9ao,
ne1n muito rneno u111 estudo
demografico sobre a evolu9ao da popula9ao inclfgena aldeada no Ri o de Janeiro
ou urna anah e n1ai. acabada da

cateque e a qual foi submetida e da
resi tencia organizada pelo fndios. A
rigor, nao foi realizado sequer um
inapeamento das aldeias que existiram
n1uita da quai foram progres ivan1ente
extinta , havendo apena quinze dela
alcanc;ado o ecuJo XIX . Tai estudos
ao nece ario para dimensjonar a
importancia dos fndio aldeado na
econo1nia flu minen e, capaz de permitir
estabelecer um paralelo con1 a mao de
obra e crava tanto indfgena como
africana.
Ape ar di so, alguns re ultados da
polftica de aldeamento ao conhecido ,
en1 uas linha gerais: o de loca1nento de
grand es contingentes da populac;ao
nativa de um lugar para outro, as migrac;oes forc;adas, a conversao do f ndio
atraves da categ uese, a perda da liberdade e a eli n1inac;ao de ua identidade
tribal.

como anorma1s, eJvagens e barbaros,
passaram a ser combatidos n1etodicarnente pela catequese.

Reordenou- e, ass im, a ocupac;ao do
e pa~o do htoraJ flu1ninense, destruindoe 0 nuc)eos indfgena tradi cionai '
relativa1nente aut6no1nos, onde cada
povo vivia de acordo co111 a sua pr6pri.a
cultura. No lugar deles, fora1n criadas as
chamadas aldeias de reparti9ao, coin
estrutura e funcionan1ento compl etan1ente di ferentes, destinadas a fornecer mao
de obra ervil e 111jlitar para a e111presa
coloni al.

Por isso, o pesquisador preci a ficar
muito atento, quando os documentos
dessa epoca referen1-se a aldeias indfgenas, para identificar de que tipo de aldeia
se trata. Havia a aldeia original criada
pelos pr6prios fndios, onde ele viviam
com relati va autonomia e independencia,
fora do sisten1a colonial. Mas havia
tambem a aldeia criada e controlada
pelos portugueses - os aldeamentos
missionarios - para onde povos inteiros
eram transferidos e subrnetidos a outro
tipo de vida.

A ciencia, os saberes e os conhecimento acun1ulados coletivamente pelos
fndi o durante muitos eculo foram
di cri1n inado , de prezados e
inferiorizado , perdendo-se parte expresiva deles, da mesma fonna gue a
literatural oral, a lingua, a rnusica a
ceramjca e a arte indfgena.
A organiza9ao social e polftica, o
i tema de poder, a religiao, a pr6pria
lfngua e toda a cultura 111ilenar tradicional dos diferente. grupo indfgenas
ofreram un1 golpe 111ortaJ. E.. sa ocjedades deixaram de er Ii vre e pa saran1
a ser comunidade controladas cultural e
e pacialmente pelo portuguese , que a
utilizaram. como u1n n1eio efi caz de
desarticula9ao de outro grupo indfgenas do litoral.

Nesses aldeamentos, os costumes
indigenas, considerados pe1os padres

II
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Indios Coroado e Botocudo na visao dos cientistas alemCies Sp;x e Martius.

--------------------------------0
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primeiro aldeamento indfgenas cri staos do Rio de Janeiro
foram criado , conforme j a f oi
as in alado, com objeti vo de ter fndi o
como for9a militar para a defesa do
territ6rio contra a in va ao obretudo
do franceses e o ataque de indio
1n1m1go .

al®'=.~·i,a3

--------~
A al.deia de Sao Loure n~o e Sao
Barnabe foram fundad as ainda no secul o
XVI pelo je ufta , reunindo fndios de
di versa na96e . vindo de diferente
regi6es. A prim.eira foi instalada onde
hoje e itua a cidade de Niter6i. em terra
cedidas ao fndio temimin6 Aratib6ia, chefe
do a1deamento je uita de Sao Joao no
Espirito Santo. Depois, recebeu fnctios de
outras nacionaJidade , incluindo os
Tupinikin, Tupinamba e Goitaca.
Os Tupinikin, vindo da capitania,
do Espfrito Santo e de Porto Seguro,
formaram a ba e da popula96e da
aldeia de Sao Franci co Xav ier de
ltaguaf e Nossa Senhora da Guia, em
Mangaratiba, juntarnente com os fndi o
de na9ao Carij6, de cido da Lagoa dos
Pates pelo jesuftas ..
Alguns aldeamentos foran1 form ados
por fndios que habitavam a pr6pria
regiao. como e o ca o da aldeia de Sao
Pedro de Cabo Fri o, fundada por je uftas
na prin1eira 111etade do ecul o XVII, que
agrupou fndi o Tupinan1ba e Goitaca,
ao quai se juntaram mai tarde o
fndi o Guarulho.

A a1deia de Sao Lo uren ~o, localizada
e111 area da atual cidade de Niter6i, e a
aldeia de Sao Barnabe e Sao Franci co
Xavier, situadas em area dos municfpies
de Itaboraf e ltaguaf respectivamente,
atendiam ao intere e n1ilitare da
colonia, e por is o estavam localizada
em pontos estrategico da Bafa de
Guanabara, fo1mando o triangulo defenivo da cidade.
Com a expulsao do franceses e a
rendi ~~io dos Tupinamba e dos Goitaca,
as aldeia do literal pa aram a fun cionar
cada vez mais co1no fornccedora de
n1ao-de-obra para o empreendin1ento
colonial. Ela reuniam fndio de diferente na~6e num me mo e pa90. Este
proce o acabou desorientando e
confundindo os f ndi o aldeados e
contribu indo para a perda progre 1va
da identidade cultural dos grupos
indfgenas.
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Os 1nesmos fndios Guarulho descido
da Serra do Orgaos, foram distribufdos
tambem entre outra tres aldeia pr6xi1na ao litoraJ: Nossa Senhora da Neve , en1 Macae, Sacra Frunflia de Ipuca,
em area do atual municfpio de Ca emiro
de Abreu, e Santo Antonio em Ca1npos.
Muitas aldeias indfgenas criadas no
perfodo colonial fora1n extintas, sobretudo na egunda 1n etade do seculo XVIII,
en1 con equencia da medida adotada
pelo Marque de Pombal a frente do
Governo de Portuga l, con10 mini tro
todo-podero o de D. Jose I. Ne sa
epoca, 0 trabalho das popula96es indfgena foi organizado pelo denominado
"Diret6ri o' , u ado prin1eiran1ente no
Para e Maranhao e con1 seu raio de as;ao
ampb ado po ' teriorn1ente para outra
regioe do Bra il. 0 "Diret6rio" acabava
com o poder temporal que os n1i sionario tinham obre o.. fndio e detern1ina va
que a aldeias deviam er governada por
um diretor, re ponsavel pela reparti9ao
do ' fndio . Previa, entre outras medidas:
~

·' ) A proibi9ao do u o na aldeia. de
qualquer lfngua que nao fos e 0
portugues.
'

~

A obrigatoriedade de toda aldeia
pos uir uma e cola, com u1n me tre
pru·a os men1no e outro para a
men1na .

'- A proi bi9ao da nudez e das habita96e
coletiva .
'"$ A crias;ao de , obrenorne portugue e,

para o fndios.

1

•

0 incenti ve ao processo de
1nesti9agem.

'- · A tran forma9ao de muita aldeia e.m
povoa96e e viJa .
A polftica pombalina procurando
as imilar definitivamente o fndio
aldeados, incenti vou a presen9a de
branco na aldeia para acabar o que , e
con iderava co1no "odiosa epara9ao
entre uns e outros", 1nodificando de a
forma ua compo i9ao e inte1ferindo na
pr6pria posse da terra.
Ja em l 76J, por exemplo, a aldeia da
Sacra Famflia de Ipuca recebeu in1igrantes europeu , cumprindo assim uma da

determina96es pombalina . Contudo, nao
fora1n omente indi vfdu os branco que
coabitara1n co1n os fndios ne te
aldea1nento, ma ta111bem negro e
1ne ti90 . Ne a epoca, o pr6prio capitao1n6r da aldeia de Ipuca - fndio re pon ave]
pela inte1media9ao entre o governo 1usobra i leiro e o aldeamento - era casado com
tuna negra escrava, criando urna situas;ao
constrangedora, ja que eus filho seri an1
cativo como a mae, ape ar da aboli9ao da
e cravidao indfgena.
A Aldeia de Sao Barnabe, ituada na
regiao de Itambi, hoje di trito do
municipio de Itaboraf, em 1772 a si tiu a
u1na revolta do fndio contra a. pe in1a condis;oe de vida e contra o trabalho for9ado. Ne te me n10 ano, foi
eJevada a categoria de Vila, recebendo o
nome de Sao Jo e D 'El Rei, da 1ne, ma
forma que muita outra .

•

Houve ainda u1n reordenamento na
divi ao administrati va da igreja cat6lica,
com conseqtiencias sobre o
aldeamentos. A expulsao de todos os
je ufta do Brasil 1nodificou a ac;ao
n1i ionaria de catequese, transformando
os fndios em paroquianos. As igrejas,
antes administrada pelos mi sionarios,
ficaram a cargo de padres ecul ares.
A im, a igreja de Sao Lourenc;o e Sao
Franci co Xavier de ltaguai, por exemplo, tornaram-se par6quias encon1endadas, tftulo conferido igualn1ente as
igrejas dos demais aldeamentos do litoral
flu1ninen e.

indfgenas foram registradas em todas a
aldeias do litora1fluminense, desde os
primeiro momento . Na aldeia de Sao
Louren90, por exe1nplo, arrendatarios e
foreiros apossaram-se rapidamente dos
te1Tenos das aldeias, apoderando-se deles
fraudulentamente. "Um seculo nao se
tinha passado depois que se fundara a
aldeia de Sao Louren90 e ja as
usurpar;oes escandalosissi111as se sucediani con1 espanto anota um ob ervador
atento.
11

,

Na aldeia de Sao Barnabe, e1n fin do
eculo xvm, 0 diretores responsaveis
pela aldeia sao acu ados, num documento da epoca, de roubar 0 patrim6nio
indfgena.
Com a revogas:ao, e1n 1798, do
Diret6rio Pon1balino, in augurou-se o
ulti1no perfodo da hist6ria das aldeias do
Rio de Janeiro. A n1esn1a Carta Regia
que tornou nu lo o Diret6r1 o, emanc.ipou
os fndio aldeado , "eq uiparando-os' ao
outro habitantes do Brasil. No entanto,
os fndios continuavam sendo con iderados como incapazes de administrar eus
bens, inclu.indo as terras das aJdeias,
ficando todo o patri m6nio indfgena sob
cust6dia do Estado A princfpio forarn o
Ou vidores da Co1narca que admini traram o ben do f ndio . A partir de 1833,
,,
o J ufze de Orrao pa san1 a exercer
provisoriamente e sa fun9ao ate 1845,
quando o ReguJan1ento das Missoes c1ia a
,,
Diretoria de Indio . As questoes referentes
as te1Tas passam a ser, entao,
da competen,
cia do Diretor Geral de Indios de cada

Todas es as medidas afetaram a
rela9ao do fndios aldeados com a terra.
A terra das aldeias, legalmente concedi das e·m sesn1aria aos fndios desde o
eculo XVI , ate con10 um atratativo para
aceitarem o descin1ento, foram arrendada e aforadas, com a justificati va de que
os rendi1nentos provindos do neg6cio
au1nentariarn o patrin16nio indigena.
Entretanto, varia irregul aridade. forarn
encontrada nestas negocia9oes. Muito
foreiro. e an·endata1ios nao pagavan1 o
val. or estipuJ ado nos contratos, is o
quando os responsaveis pela guarda.dos
bens dos fndi os nao desviavam as verbas
arrecadadas co111 a renda da terra.
A irregularidades nos proces o de
arrenda1nento e aforan1ento das terra

II

provfncia e a admini tra9ao do ben fica
ob a as;ao conjunta do diretor geral e dos
diretore parciaj de cada aldeia, que
tambe111 cuidavan1 da organiza9ao do
trabalhos dentro e fora do aldeamento ,
zelando pela ua remunera9ao.
A non1ea9ao de diretores tambem nao

garan tiu a pre erva9ao da terra das
aldeia , como ilu tra muito bem o ca o
da aldeia de Sao Pedro de Cabo Frio,
que teve um diretor designado em novembro de 1846. Ne ca me n1a epoca,
foran1 regi trados aproxi1nada1nente a

in va ao de J .500 intru OS, que apo ara1n-se do terrenos do fndio , deixando
1nais de 400 deJe disperses pela terras
de ua pr6pria aldeia u urpadas pela
popula9ao local. As pr6pria Camara
Municipais contribuem para o proces o
de espo1ia9ao da terra indfgena ,
incorporando-a ao patrimonio municipal. No eculo XIX, rnuita de sas
aldeia j aha viam e transformado en1
povoados e vila restando apena 15
dela abrigando o que obrou da popula9ao indfgena.
l

,

Aldeia de caboc/o.\

e111

Canraga/o (J. B. Debrel)

Aldei@18 d@ Ri@ de JC9\neir@
no seculo XIX

MINAS
GE RAIS

A

OCEANO ATLANTICO

ESPiRITO
SANTO

'

-------------------------0
balan90 feito pelo padre Jo e de
Anchieta en1 1580 obre o que
ha via acontec ido com o fnd io
da Bahia pode n1uito bem er aplicado
ao (ndio do Rio de Janeiro: "a genie
que de vinte anos a esta parte e gastada
nesta Bafa, parece cousa que nao se
pode crer; porque nunca ninguem cuidou,
que tanta genre se gastasse nunca, quanto
111ais eni tao pouco ternpo ".
0 i, te1n a colonial gastou tambem o
fndio do Ri o de Janeiro, di zimado pela
tropas de guerra e de re gate, pe1o
de cimento , pelo trabalho for9ado,
pela epidemi as e peJa fome, numa
cata trofe clc1n ografica de grandes
propor95e . Primeiro, foran1 o povo
Tupi do litoral, no eculo XVI e XV II.
Depoi , nos seculos XVIII e XIX, fo i a
vez do Puri, Coroado e Corop6, que
havian1 re, i tido ate entao na area da
bacia do rio Parafba.

Do inu n1eros aldeamentos existente
no Ri o, fonnado em uce iva datas ao
longo de todo o perfodo colonial, muito
deran1 origem a atuais cidade e ede de
1nunicfpios. Apena qu inze conseguiran1
chegar ao eculo XIX, con ervando
elemento da identidade tribal:
"J'. Aldeia de Sao Louren90 - em Niter6i;

1

.\ , Aldeia de Sao Barnabe - ltaboraf:
')i, Aldeia de Sao Franci, co Xavier ltaguai;

'). Aldeia No.. a Senhora da Guia Mangarati ba;
' Aldeia de Sao Pedro - Cabo Frio;
1
).

Aldeia Sacra Familia de Ipuca Ca erniro de Abreu

~

Aldeia No . a Senhora da Neve Macae;

1

Aldeia de Santa Rita - Can tagalo;
Aldeia Sa nto Antonio de Guarulho Campo ;

~

Aldeia de Sao Fideli, de S ig1naringa Sao Fideli ;

). Aldeia Sao Jo e de Leoni,' a OU
A]deia da Pedra - Itaocara;
Aldeia Santo Antoni o de Padua Santo Antonio de Padua;
Aldeia de Sao Lui Beltrao - Re ende·
' Aldeia Nos ·a Senhora da GJ6ria Yalen9a;
·) . Aldeia de Santo Antonio do Rio
Boni to - Conservat6ria
A docun1enta9ao ate agora trabalhada permite identificar pelo meno tre
categorias de fndio que vivia1n no RJ,

no sec. XIX, de acordo com o tipo de

Nos a Senhora da Guia, Aldeia de Sao

aldeamento e com o seu grau de contato

Pedro e Santo Antonio de Guarulho .

com a , ociedade envo1vente:

No seculo passado, o fndios que af
residian1 j a era1n catequizados conheci-

1. ~G,=3 1.n®.i®3 cat=.~·quiza®®3:i tiamh>,~m
cl.~n©mirtacl.®3

d:.e cah>©cl®3

Nesta categoria estao os fndio do

an1 a lingua portuguesa - ainda que
falassen1 tambe1n a 'lfngua geral' - e
tinhan1 uma longa hist6ri a de contato e

grupo lingi.i fstico Tupi e os Guarulho e

de conflito. Era111 ide ntificado. como

Goitaca. E les chegaran1 ao final do

"fndj os" ou "caboclos" pe la po pula~ao

perfodo colonial, vivendo e1n

regional. Continuavam a viver e·m comu-

aldeamentos que haviam s ido criados e

nidades, em terra concedidas ou reco-

administrado. pelo, jesuitas desde o
eculo XVI, como 'aldeias de reparti-

•

nhecidas pela pr6pria Coroa Portuguesa.
Essas terras podian1 ser arre ndadas e

9ao', destinadas a repartir a for9a de

aforadas e os rendimentos as in1 obtidos

trabalho indfgena. E" o ca o de Sao

deviam incorporar-se ao patrimonio

Louren90 e Sao Barnabe. Outra foran1

indfgena e u ados, em princfpio, para

fundadas no sec. XVII, com a mesma

suprir suas nece sidade basicas de

final idade, co mo Sao Francisco Xavier,

alimenta9ao, aude e educa9ao.

fncho ja hat;zado, denonzinado ta111be1n de caboclo (J. B . Dehret)

,

E o caso do Puri , dos Coroado e do
Corop6 do vale do Parafba, que foram
desalojado. de 'uas ten-a , em con eqilencia da expansao da · fazenda de
cafe. Ate serem catequizado por
capuchinhos portuguese e depoi. itali anos, eles rnantivcram sua autonomia
tribal, relativo controJe sobre o eu
territ6ri o e conservavam sua lfngua, ,

u os e costun1e ·. Para e le , foram criada.
nova aldcias, inclu ·ive no pr6p1io
ecuJo. XIX, como sao o ca o da
aldeia. No. sa Senhora da Gl61ia, Santo
Antonio do Rio Bonito ou, no fin al do
seculo XVIII, como Sao Fidelis, Sao
Jo e de Leonissa, ao Luis
Beltrao e Santo Antonio de Padua.
Na mes ma categoria estao os
fndios Botocudo, da area fronteira
con1 o E. pfrito anto.

E.. a tres categoria. de f ndio de. apareceram do Rio de Janeiro ao longo do
ec. XIX. A equipe do Programa de
E tu do. do. Povo Indfgena da UERJ
encontrou. em ago to de 1996, no
Arq ui vo da Par6quia de Santo Antonio
de Padua, tun docu1nento que pode ser,
talvez, o regi. tro e crito da ndo conta da
existencia e do falecimento do ultirno
fndio do Rio de Janeiro:
"Aos trinta dias do Me-::, de Maio de 111il
110\lecentos e dais no ce111iterio de. ta
cidade Joi sepultado o cadaver de
Joaquina Maria pury, decor parda, viliva,
coin 110\lenta annos de idade presunzfveis.
Fallecida de Hydropsia. Sendo por 111iln

3. ~¢>.~s ind i.C9S <l estri~aliza~@s

Desaide ado ', expu 1 o de ua
Lerra · usurpada por fazendei ro ,
forei ros, an·endatario · e pela
pr6prias Camaras Mun icipai.,
forn1ava111 u111a terceira categoria.
Sen1 terra, esscs fndi o n1igravam
indi viduahncnte para 0 nucleo
urbanos c para a capital - a Corte onde era n1 111arginalizado e
reprimido , confonn e evidenciam
numeroso c6dice. do fundo
'"Polfcia da Corte'' do Arqu ivo
Nacional c documento do Servi90 de Docun1enta9ao da Marinha.

Urna jime rel ria de

11111

che.fe Coroado (J. B. Debret )

confessada na Jonna do Ritual Ron1ano. E
que para constar 1na11dei lavrar e te
termo. 0 Vigario". (Extrafdo do Lj vro de
Obito n° 02, fl . 3 v).

E ta e, provaveln1ente, a ultirna fndia
Purj do Rio de Janeiro, te temunha
ilencio a do fi nal do Imperio e do
surgin1ento da Repub lica. No documenLo oficiai ate hoje conhecido , nao
f oram encontrado, regj tro po teriore
relative a pre, en9a de outro fndio cn1
territ6rio flu111incn, e.
Joaq uina Mari a entrou no eculo XX,
'Olitaria, com . eus 90 ano pre umfveis,
n1antendo ua identidade indfgena.
Na ceu Puri, ape 'ar do regi tro de ua
"cor parda' . Viveu Puri, embora
de tribalizada e viu va de marido de conhecido. Morreu Puri, mes1no recebendo
o acramento dentro do ritual romano
e ainda que , eu de pojo mortai nao
tenharn ido epultado no grande
va ilharne de barro, chamado
'can1uci111", enterrado ao pe de uma
grande arvore. Na ua infancia, escapou
mil agro an1ente da epidemia re pon avei pela morte incontavei de cri an9a
indfgena , como pode er con tatado no
regi tro paroquiais de 6bito . Chama a
aten9ao nes e regi tro o alto fndi ce de
mortal idade infanti I, tan to de fndi o
como de negro , falccido obretudo
durante o perfodo de epidernia , ern
e pecial na decada de I 850. Ma enquanto a "causa 111orti " dos menore
fndio e, en1 geral, apre entada como
"morte natural", no ca o da crian9a

negra aparecern no me mo livro , o
arampo, a c6lera, a dia1Teia, a to e e
outras docn9a . Tanto fndios como
negros eram enterrados, inicialrnente, en1
cem iterios particulare , ituados dentro
da fazenda , que foram gradati vamente
ubstitufdo, por cemiterio , 111unicipai
No vale do Parafba e no Norte
Flu111inense, onde e encontrava111 ainda
no , cculo XIX fndi o considerado
"bravo ·", a terra indfgena come9aram
a er in vadida por e tranho . 0 primei,
ro fazendeiro chegara111 atrafdo "pe/a
bondade dos ca1npos, onde prospercun e
se 1nultiplican1 os gados, pe/a fertilidade
do olo, regado por dguas cristallinas e
pr6prio para todo o genero de planta<;oes e pela ca<;a abundandante e saborosos pe1xes .
•
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A progre iva ocupa9ao, pelo fazendeiro ' da areas de perambula9ao do
fndio e a ere cente demanda, nas fazenda , de forc;;a de traba lho, exigiam a
execu9ao de uma polftica capaz de
retirar 0 ultimos fndi o de sua terra de
origem e de concentra- lo em aldeia
e peciali11ente erguidas para e, e fim , na
prox im idade do nuclco produti vo '
exatamente como fora fe ito anteriormente no literal. A atividade considerada
ideaJ para atingir tais objeti vo era a
cateque. e, capaz de civili zar efi cazmente
o fndi o que, de ta forn1a poderiam
" pre. tar valio f imo . erv i90 a agricul tura nacional". No eculo XVIII, alguma. tentati va isolada e dispersa
havia111 ido feita na regiao pelo

capuchinhos portugueses, que chegaratn
a aldear fa1n flia de fndi o Coroado do
ertao do Parafba. A experiencia fraca , ou e o fndio retornaram "para o , eus
bosque ".
No eculo XIX, o capuchinho,
italiano ubsti luiram os portugue. e ,
tendo obtido o apoio dos fazendeiro, .
Na regiao de Padua, ILaocara e Sao
Fi deli , 1nu ito fndio. foram trazido · de
sua aldeia. para as fazcnda , onde
pas aran1 a vi ver co1no agregado . Sao
ju tamente e e fndio que vamo.
encontrar no. primeiro regi tro colctivo de bati 1110, celebrados dentro da ·
pr6pri as fazenda , coin os fazendeiros
ervindo de padrinho , como ocorreu em
Santo Antonio de Padu a, de acordo com
o Livro de Batismo n ° 0 I :
,,

"Indios de 11a9ao Puri que forclo
bapti~ados pelo Reverendo Frei Bento
de Genova, en1 Casa do Snr: Man oel
Garcia e .fo i Padrinho, o 1nes1110 e Madrinha Franci ca Maria, 3 de ahril de
1832.

Non1es do Baptismo •

Non1es do Matto

Maxinziano - Joclo

Apariin - Bianc7

Fidelis - Joclo

Daque - Rane

Maria - Maria

Jerzoa-Capora"

Em offcio ao J uiz de 6 rfao , Frei
Florido infonnava que clc, ozinho, havia
batizado desta fonna, entre adultos e
adoJe cente ·, cerca de l .040 fndios, a
1n aioria dclc, Puri, 1na~ ta1nbem Coroado
c Corop6 en1 n1enor quantidade. 0
bati in o rcpresentava, alen1 da troca do

nome pr6prio indfgena por um nome
cri tao, uma mudanc;a radical na forn1a
de vida.
Entre o bati mo do primeiro illdio
Puri, de nome Aparan, que recebeu o
no me cri tao de Maxi1n iano em 1832 e a
morte da ultima fndia Puri, Joaquina
Maria, e1n l 902, transcorreram 70 ano
Ne.. e e pac;o de tempo, tanlo o Puri
como o Coroado e Corop6 pa aram
por um proce, o de de tribal izac;ao, com
a progres iva perda de ua identidade, de
. ua cultura e de ua lfngua, ate que
foram definiti vamente varrido. do mapa
do Rio de Janeiro.
0 livro paroquiai. que regi tram o
ca. an1ento permitem acornpanhar es e
proce o por outro angulo. U1n a leitura,
rnesmo superfi cial desses li vro, , pern1ite

formular aJguma. perguntas relacionadas
ao ca amentos misto de fndio com
pessoas da ociedade regional
envolvente: qual a porcentage1n de
ca, an1ento de fndio con1 negro , com
branco e com me tic;o ? Quai a conseqliencia de tais ca. an1entos para a
identidade colcti va do Indio.? No ca o
de casamenlo 1nisto . qual sera a identi clade do fi lhos? Qual o peso de es
casamentos no proce so de extinc;ao da
idcntidade indfge na do Puri c do
Coroado? Qual o ignificado do casan1enlo ' de fndios com moradore de
outras fregucsia ·? Con10 sc realizavam
a~ migrac;oe. e o de loca1n en to interno
da populac;ao indfgena e da populac;ao
regional?

A re po tas a tai pergunta exigem

algun registros de 6bitos documentam a

um aprofu ndarnento na pe qui a . De

morte de Indios "cujos na mes nao me

qualquer forrna, saben10 que a rela96e

di serao", conforme atesta o vigario. E

intertribai e ntre fndio Puri e Coroado

interc ante ob ervar como o registro

ou Puri e Corop6, anteriormente

ecle ia tico vao documentando progre -

marcada por violento conflito armada ' vao evoluir f rente as pre 5e da
ociedade regional, o que pode ser

,,

ivamente e a tran figura9ao etnica: na
primeiras decadas do seculo XIX, corno
regra geral , os registros refere m-se

detectado pelo ca amentos intertribai e

claramente a indi vfduo das na96es Puri,

pe lo padrinho de bati mo, conforme

Coroado, Corop6 e Bocaina; ei;n egui-

evidenciam o regi tro paroquiai . Da

da, e a identidade

me ma form a ao f ornecida algun1a

e diluem na deno-

. mina9ao generica de "Indios" ou "cabo-

pi tas sabre o processo de me ti9agem,

clos" para, finalmente, sere1n confundi -

atraves de casamentos de fndios corn

dos com a populac;ao 1nesti9a.

pardo , negro , mulato e mameJuco .
A rela96e de fndio com negro

algu-

A tcrra dos fndio destribalizado ,
"que ja niio viveni aldeados, 111as sini

ma veze , trazen1 con eqliencia ine pe-

dispersos e confundidos na 111assa da

rada , como e o ca o da fndi a Ro1nana,

p opit!af·iio civilisada ", comec;ain a ser

filha da escrava Gertrude , nascida en1

incorporadas a partir de I 850 aos Pr6-

'

1862, antes, portanto, da Lei do Ventre

pri os Nacionais, por deci ao do Mini te-

Livre o que implica a predominancia da

rio do lmperio. 0 Mini terio da Agricul-

ua itua9ao dee crava obre ua condi-

tura, Comercio e Obra Publica con i-

9ao indfgena. Ou ainda o ca o do fndio

dera en1 J862 que "n1uitos a/dea1nentos

Puri, Joao da Matta, proprietario do

sao fonnados de individuos que, pela

escravo Tito Crio llo. E se doi ca o

m6r parte, s6niente de [ndios te1n o

nao ao i oJado .

nonie" e que "os indiv[duos pertencen-

A que tao da perda de identidade

e

tes as aldeas nao precisao niais de

particularmente dramatica e

protecriio i1n1nediata dos ad1ninistrado-

desgarradora. Un1a vez Pu1i , e rnpre

res ". A Diretoria da Terra Publica

Puri? Alguns na cem fndios, sao

autori za, portanto, a extinc;ao de vario

batizados adotam um nome cri tao e

aldeamentos, di tribuindo a cada famflia,

quando morrem ao enterrado

be1n como ao

en1

olteiro maiore de 20

identidade, com o regi tro de 6bito

ano , um pequeno lote de terra para

omitindo a ua condi9ao indfgena. Ou-

lavoura. Em 1866, por deliberac;ao

tro n1ante1n essa condi9ao de form a

provincial, decreta-se a extin9ao de um

generica, n1a

do ulti1no aldeamento, do Rio de

e tran formam nun1 corpo

em norne, numa face de figurada:

Janeiro: a aldeia de Sao Louren90. 0

fndi o que af re idia1n foram con iderado capaze de "entrarem no gozo dos
direitos co111uns a todos os brasileiros".
Cada famflia recebeu " un1 tote de terras
de 22. 500 a 62.500 braras quadradas
que f lcar6 sendo propriedade de taes
individuos, depois de cinco annos de
e,ffe cfh)o residencia e cultura ". Mui to

de e fndio , cuja terra foram tomada
por fazendeiro por outro particulare
e pela pr6pria Camara Municipai ,
vao migrar para a cidade do Rio de
Janeiro - a Corte, onde continuarao a er
visto.. como fndio e erao di. crin1inado , pre. o, e reprimido como "caboclos".

u1\•odeiras i11dios en1 pleno Catele (J. B. Debrel)

@ indi@ n©l C@rte

-----------------------------------------------------------------0
a madrugada do dia 16 para o

Esses fndios urbanos, quase sempre

dia 17 dejaneiro de 1818, varios

sem emprego e sem domfcilio certo,

homens invadiram a casa da

formavam uma "tribo" desfigurada que

senhora Maria Theresa, na rua do Sabao,

vagava pelas tabernas e vendas dos

obrigando-a a abrir a porta sob a alega-

principais bairros, sobretudo Candelaria,

9ao de que eram da polfcia. Na casa,

Santa Rita e Sao Jose, entrando em

trabalhava e res·i dia uma fndia, a domes-

contlito permanente con1 a PoJfcia.

tica Maria Caetana, estuprada no ato por

Alguns deles moravam em corti9os no

todos eles, que fonnavan1 "um grande

centro da cidade, conforme constatan1 os

nitmero de feraciosos". Segundo informa a pr6pria policia e1n offcio dirigido
ao J uiz do Crime do Bairro da Se, eles
"cometterao o attentado escandaloso de
usarem todos da india Maria Caetana
que a senhora tem eni sua casa ", Exis-

codices do Fundo "Policia da Co1ie", do

embriagues, atitudes suspeitas e por

tem muitos documentos como esse, no

motivos nao determinados.

Arquivo Nacional, dando conta das

Arquivo Nacional, quando registram as
pris6es realizadas pelos inais diferentes
motivos: roubos, furtos, conflitos, brigas, desordens, agress6es, vadiagem,

Uma lista de .lndios presos em outras

atribula.96es dos Indios que viviam na

localidades do Rio de Janeiro e remeti-

cidade do Rio de Janeiro.

dos para a Corte, na primeira metade do

No seculo XIX, indios das mais

seculo XIX, esta sendo elaborada pelo

diferentes etnias, em um numero incalcu-

Programa de Estudos dos Povos Indfge-

lavel, migraram quase sempre compulso-

nas da UERJ, a partir da documenta9a.o

riamente para a Corte do· Rio de Janeiro,

oficial existente. Os mo ti vos alegados

onde faziam pequenos biscates ou passa-

para as pris6es e a forma como elas sao

vam a trabalhar em servi9os domesticos,

efetuadas, bem como algumas pistas

na constru9ao civil e nas obras publicas,

fornecidas pela documenta9ao , nos

no Arsenal da Marinha, na pesca da

permitem pensar que as pris6es, mais

baleia, como marinheiros e remeiros de

do que medidas de carater penal, eram

canoas do Servi90 da Galeota Real ou no

uma forma de recrutamento de mao-

Escaler da Ribeira.

de-obra.

Indio Guarani .\en 1i11do co1110 soldado de artilharia no Rio de Janeiro (1. B. Debre1)

l sto fica exp I icitado em algun reg1. -

come

e o ca

o da reforma do Pa seio

/

tro . E o ca o da pri ao de um fndio, em

Publico, em l 83 1, que conto u com o

novembro de 1828, pelo comi ario de

trabalho de fndi o remetido inclu ive de

Macacu, q ue envia o pri ioneiro direta-

outra provfncia do Bra ii. A reme a

mente para o Ar enal da Marinha. 0

conti nuarn me mo depois da cria9ao da

Intendente de Polfc ia prate ta, argumen-

Diretoria Geral de Indio em julho de

tando que a competencia do Comi . ario

1845 e da regulamenta9ao da catequese

era enviar o pre o para a Intendencia, a

e da as:ao mi iona1ia. U m Avi o Mini -

quern cabia dec idir para onde

teri al de 09 de ago to de l 845 con tata

encaminha-lo . Trava- ea sim uma

que "en1 algtunas prov{ncias te1n havido

di puta pelo controle do fndio pre o

individuos que, abusando da simplicida,.
de dos Indios, !hes co1np rtio os filhos, e
ntio s6 os conserviio como eni peifeita
escravidao, dando-lhes rigoroso trato,
111as tc1111be1n os remettem, vendidos,
para esta Corte, O U de l U71QS prov[ncias
para outras".

da mesma fo rma que no perfodo colo ni al
e ha via disputado o controle do fndio
e crave o u de reparti9ao.
A pr6pria Camara Munjcipal da
c idade do Rio de Janeiro participa de a
di puta, requisitando das pri s6e com
muita freqtiencia a mao de obra inclfgena
para o

ervi ~os

na o bras publica ,

.Em Jneados do eculo passado, o
numero de fndio empregado en1 ervi-

c;o domes ticos na casas do Rio de

demais escravos africanos no tamanho e

Janeiro era tao expressi vo , que mere-

no aspecto selvagem ".

ceu varia interven<;oes da Secretari a

Doi anos antes, os cientistas Spix e
M artiu , passando pelo R io de Janei ro,

de E tado do Neg6cio da Ju tic;a
junto ao pre jdente da Provfnci a e ao

"
sob o patrocinio do Imperador da Au
-

jui z de 6rfao da Corte. 0 governo
imperial constatou que " niuitos indfge-

tria, encontram fndios de Sao Lourenvo,
que atraves avam a Bafa de Guanabara

nas existeni ao servi~o de pessoas
pa rticulares sem que percebao salario

para vender ceramica, e ta1nbem fndios

ou estipendio algum, achando-se

assim reduzidos ao estado de quasi

tropeiros vindo de Carnpos, Sao Paul o e
Minas Gerias. Segundo os dois cientis-

perfeito captiveiro". Exigiu a as inatu-

tas, no entanto, para uma populavao
calculada e1n n1ais de cento e dez mil

ra de un1 contrato escrito de loca9ao

babitante , era1n poucos os f nd1o na

de servi9os e que uma c6pia fo e

Corte: "Eles evitarn, quanto p odem, a

e nviada ao desembargador chefe de

cidade e, muito raramente apareceni, e

Polfcia. N ao encontran1os ate agora

s6 por acaso, como aves de arriba(,-·ao,

nos arquivos qualquer c6pia des e tipo

no tuniulto para eles estranho ".

de contra to.

vario

0 principe Maxmilian de Wied

viaj antes estrangeiros que

Neuwied, pas eando en1. 18 15 pela

visitaram o Rio de Janeiro no seculo

cidade do Rio de Janeiro e eus arredo-

passado deixaram relates descrevendo,

res, encontrou u1na populac;ao com uma

entre outros aspectos, as aldeias indfgenas aqui encontradas, os usos e costumes

"variedade de cores". Ele registra a
presen9a n1inoritaria de doi tipo de

do povo que as habitavam e o compor-

indios na Corte: 'os civilizados", tam-

tamento dos f ndios na Corte.

bem denominados de caboclos e "os

gentios tapuias ou bug res" , que s6

Muitas famflias de fndios Botocudo

apareciam "isolada1nente, conio curiosi-

foram aldeadas em Sao Jose de Leonissa
ou Aldeia da Pedra (Itaocara), dep ois da

dade ".

A preponderancia de escravos negros

guerra de exterminio decretada pelo
Princ ipe Regente em 1808 e outras
foram levadas diretamente para o traba-

na cidade e assinalada pelo naturalista
ingles James Fox Bunbury, que aportou

lho domestico na Corte. Em l 819,

no Rio de Janeiro e.m 1833 e descreveu

passeando pelas ruas da cidade do Rio, o

suas ruas e seus suburbios. Ele tambem

prussiano Theodor Von Leithold teste-

chama a aten9ao para a popula~ao
indfgena: " Tenho vista, ocasionabnente,

munha: " Veem-se tambem, no Rio de
Janeiro, alguns botocudos corno escravos, vindos do sertao, que diferem dos

alguns [ndios desgarrados na cidade e
no cais, vestidos como os pretos e mula-

II

tos andam, e1n geral, mas di tingu[veis
dos illti111os 111encionados (com os qua is
silo parecidos na cor) pelos seus cabelos
longos e lu:;,idios ". Al gun ano depois,
em 1837, o pa tor norte-americano
Daniel P. Kidder vai di tinguir tambem a
pre en9a indfgena no meio de uma
1Tiultidao aglon1erada na porta da Camara Muni cipal, onde fun cionava a Junta
Vacfnica.

A rica documenta9ao iconografica do
perfodo da conta tamben1 da pre en9a de
fndi o na Corte, obretudo a obra de
Jean-Baptiste Debret ( 1768- 1848) c
Johann Moritz Rugenda (1802- 1858). 0
pri meiro veio para o Bra il com a Mi , ao
Artf tica France a de 18 16 e aqui viveu
durante qujnze ano , publicando a ' Ua
"Yiagem Pitore ca' em tre volume ,
entre 1834 e J 839. 0 egundo, arti ta
alemao contratado como de enhi ta pela
Mi ao Lang dorff. de ligou- e da
expedi9ao e pro. egui u viagem por
conta pr6pria, fixando e1TI mai de 500
prancha cena da vida bra ileira, parte
da quai foi publicada em Pari , nu ma
edi9ao luxuo a, em 1835, na li tografia de
Engelmann, que era na epoca a meJhor
do genera.
Segundo o crftico Sergio Milliet, de
Rugenda , e podera di zer que foi u1TI
grande arti ta do de enho. Sua obra va le
pela parte artf tica 1Tiuito mai que a de
Debret. Mas "seu texto e ben1 i11ferio1;
nienos fiel, 111ais Iivresco, n1ais eivado de
fi losofia barata ". JaDebret e revela
arti ta meno, firme, ma tern, entretanto,

a vantagem da observa9ao minucio a, da
curio. idade e da fidelidade. "Rugendas e
um magnifico poeta. Debret, u1n curioso
etn6grafo e u1n cr[tico agudo" e creve
Mil liet.
Quanta ao fndi o , ex i tern alguma
dezena de de enho conhecido do
doi , arti tas, descrevendo a prepara9ao
da mandioca, as aldeia , maloca , caooa , ponte , o trabalho indfgena em fazenda , enterro , dan9a . rituai. religio o ,
cena de ca9a e pe ca e encontro do
fndio con1 viajante europeu , algun
dos quais fora1TI selecionado para
figurar ne te Jivro ..
Doi dia ap6 ua chcgada ao Ri o,
Debret viu fndio Botocudo, trazido do
rio BeltTionte para erem apresentado a
D. Joao VI, que ano antes lhes havia
declarado guerra. 0 chefc usava um
manta de pele de tamandua, com um
di ade1Tia. Embora o filho do cacique nao
ti ve e o direito de u ar a tTie tTia roupa,
Debret ve tiu-o a im, on1ente para
mo. trar a parte da frente do manta.

0 me mo Debret documenta a preen9a de farTiilia de fndia Iavadeira ,
que re idi am ha muito ano na cidade
do Rio de Janeiro. Reuniam- e diaria1Tiente de 1nanha para ir la var roupa a
beira do ri o, no Catete, onde ficavam o
dia inteiro, ate anoitecer. 0 arti ta france regi 'tra ainda um grande numero de
fndio , emi- elvagen empregado, no
servi90 parti cul ar. "Seu, fi lho. torna1TIe, com l2 ou 14 ano, , excelente cn ado ", ele e creve.

Fandlia de Bolocudo.\ e111 111archa (J. B. Dehrel)

Debret acredita que de todos os
grupos que vi. itara1n a Corte do Ri o
de Janeiro, a fin1 de . ere111 apre entados a Sua Maj e tade Imperi al, o de
"ospecto

111ais

repugnante sao

A presen9a de fndios na Corte vai

diminuindo progre sivamente. Em 1860,
o jornal i. ta frances Charles Ribcyrolle
con. tata apena , a exi tenc ia de algun
"mesti90. -fndio "e deplora: " O que nfio

OS

Botocudos, Puris, f atach os e

se encontra co1no outrora, no Rio de

Machocalis ou Gc1111e/as ", pela. muti -

Janeiro, .w.7o os indfgenas, os verdadei-

la96e.' a que e . ujeitava1n. Ele retrata
aqui fndio de es grupo. , que fi caran1
aloj ados na ilh a das Cob ra num
barracao da Marinh a, durante oito
di as.

ros.fi/hos da terra, os seh·agens de
Villegagnon e de Jean de Lery ".

Duran te todo o periodo republicano,
no , ecul o XX, o fnd io cleixan1 de
fi gurar no 1napa da cidade e do Estado
do Rio de Janei ro e na docu1nenta<;ao
oficial. Reaparecem apenas na decada de
1950, quando os fnd io Guaran i, migrando do sul do paf , estabeleccn1 trcs
aldeias en1 Angra do Rei ' c Parati, onde
pennanecen1 ate o dia de hoje.

Rugenda , por eu lado, ta1nben1
local iza fndio n1i ·turados com " ho111ens
de toda as condir('Jes, de todas a naf·oes
e de todas as cores" em pl eno Largo do

Pac;o, etn frente ao Palacio Imperial, no
ca i de de en1 barque.

II
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Pero de Magalhlies G§ndavo (C. 1540 - ? ), nascido em Braga, Portugal, foi provedor da
/

Fazenda na Bahia, onde viveu entre 1565 e 1570. E provavel que lenha percorrido outra parte ·
'
.
do Bra ii. E creveu o Tratado da Terra do Brasil, publicado pela primeira vez em 1826, e Hist6ria da P rov[ncia Santa Cruz a que vulgarmente chama111os Brasil, impressa en1 1576. Sua obra,

consjderada um n1arco inj cial na historiografia bra iJeira, apresenta u1na descri9ao geral do pafs,
narra o de cobrin1ento, as prin1eiras explora96es da costa, as feitorias e o funcionamento da
capitani a hereditaria . 0 texto a eguir, referente a e craviza9ao dos fndios, pertence a H ist6ria
da Prov[ncia Santa Cruz (cap. TV, p.93)

"Os mais dos 1noradores que por
estas Capitanias estlio espalhados, ou
quase todos, tern suas terras de ses1naria
dadas e repartidas pelos Capitaes e
Governadores da terra. Ea pri1neira
coisa que pretendenLadquirir sao escravos para nelas Lhes faze re1n suas fazendas
e se u1na pessoa chega na terra a alcanfar
dois pares, ou meia di"tzia deles (ainda que
outra coisa nao tenha de seu) Logo teni
ren1idio para poder honradan1ente susten-

tar sua faniflia: porque hun1. lhe pesca e
outro lhe cafa, os outros lhe cultivam e /he
granjeia1n suas rofas e desta maneira nao
fazem os homens despesas en1 manti1nentos coin seus escravos, nem com suas
pessoas. Pois daqui se pode inferir quanto
niais serCio acrescentadas as fazendas
daqueles que tiverem duzentos, trezentos
escravos, como hd niuitos 1noradores na
terra que nao te1n menos desta quantia, e
da{ ]Jara ci1na
1

'.

Padre Placido Nunes ( 1683- 1755), m i · ionariojesufta, na ceu em LL boa e morreu em
Salvador, Bahi a. Con1 16 anos, entrou na Con1panhia de Jesus, fazendo ua profi . . ao solene en1
17 18. Foi reitor do Colegio de Olinda e, depoi. , do Colegio da Bahi a. Orador ·aero, com dote.
literario , f oi considerado uni do 111aiores pregadore do seu tempo. 0 texto a . egui r foi retirado
de un1a carta que cle e. creveu a Andre de M elo e Ca tro, Conde da Gal veia ·, Vice-Rei do Bra i i,
datada de 5 de outubro de 173 . 0 111anuscrito original encontra-se no Arqui vo Publ ico da B ahia
e fo i publicac.lo pelo Padre S~rafi 111 Leite em ·t 1a Hist6ria da Co111panhia de Jesus no

Brasil.(Tomo V T - Livro I - Capftulo V, p. 129)

"Deixando de parte as guerras que
os Indios aldeados fizerc11n, do Estado e
Coroa de Portugal contra Holandeses,
Franceses, Tapuias bravos, en1
Pernan1bL1co, Bala, Rio de Janeiro e
Maranhao, pois constc11n das Hist6rias:
en1 nossos te1npos todas as Fortalezas,
qlle se achan1 no Rio de Janeiro, sendo
esta pra~·a ao presente a niais
fortificada por arte, que se acha nas
Conquistas, fora111 f eitas pelos Indios de
Cabo Frio e S. Barnabe e outras Aldeias, que en1 esquadras de cinquenta, e
,,
sessenta e 1nais Indios, a/ternadamente,
;

;

se revezava1n de dois e111 dois nzeses, no
serviro de S. Majestade, pelo seu Justo
estipendio, con10 era razao e justir;a.
Estes 1nes111os abrira111 o Ca1ninho
Grande, que vai do Rio de Janeiro para
Min as ate o Rio Paraibuna, e111 tanta
vita/idade do Estado e do Reino. Estes
os que conduziram todos os n1ateriais e
instrLunentos para a Casa de Fundir;iio,
que S. Majestade 111andou fabri car na
Provfncia das Minas, Estes, .finalmente
os que trabalhara1n o Aqueduto pelo
,,
qua/ se pas a Agua da Ca rioca na
Cidade do Rio de Janeiro".

C

Andre Soares de Sousa e o autor de uma can a, sem data. e crita provavel mentc no final do

, ec. XVTI, cujo original inedjto fo i encontrado pela equipe do Programa de E tudo do Po o
lnd fgena. da UERJ , no Arquivo Nacional (RJ). Trata das di vergencia
fnd io quc trabalharam na con tru9ao do Aqueduto da Carioca.

E po

obre o pagamento ao

fveJ que a re, po ·ta a cla

ten ha . ido dada pela carta regia de 13/l 1I 1686, J iri gicl a a Joao Furtado de M endon9a, ord enandolhe buscar u1n a ·olu9ao conciJiat6ri a, "de sorte que 11e111 os fndios trabalheni sen1 a Justa satisfa~·cio,

nen1 os padres da Contpanhia queirarn introduzir jornais excessivos". (A rquivo Nacional,

Fundo Vi ce- Reino, Caixa 770, Pacote 2, Docu1n enlo 0 I ).

Se11/u)I;
Di-;,e111 os officiais do Senado da
Cidade de S. Sebastia111 do Rio de Janeiro, que el/es autualniente ( ic) estao
continuando a obra da Condufiio da
agoa da Carioca para a Cidade como
Vossa Magestade Joy servido mandar
detern1inar; a qual obra se nao pode
.,.
.fa zer se111 assistencia dos Indios, que sao
os trabalhadores que naquellas partes
co 1111niio trabalhar e sempre Joy uso e
costu111e, dar-se-lhe de seu jornal, asy
nas obras do ditto Senado, co1no nas dos
engenhos dos particulares, de coiner
todos os dias e no cabo do Mez suas
tantas varas de algodarn e por hora o
Reverendo Padre Reytor da Co1npanhia

da ditta Cidade /he altera este antigo
co 1u111e, querendo se de111 ao dittos
.,.
Indios quatro vinten cada dia obre o
que te111 fe ito st~plica a Vossa Magestade
o Reverendo Padre Reytor, ao que Vossa
Magestade deve ser sen ,ido nt7o /he
desseni, porquanto todo atendi1nento do
subsfdio pequeno CLJJlicado a ditta obra,
11QO sera bastante SO para OS jornais dos
,
dittos Indios, por sere111 n1uytos os que
trabalhao na ditta obra, e so1nente no
coiner que se lhe da, se Jaz lnl
concideravel dispendio, pello que P a V.
Mgde. /he Jara1n con1sederlhe Provi-:,ao
para que senao possa alterar o jornal
.,.
dos dittos Indios ate aqui observado.
(assina) Andre Soares de Sousa ".

c

Manoel Silvano ( 18 17- J860), fndio Coroado, natural da A l deia da Pedra, Fregue. ia de Sao

Jo ·c de L eoni '. a, fo i entenciado a uma pena de 12 ano de pri ao com trabalho fon; ado. , pclo
Juri <la Vi la de Sao Fideli no dia JI de n1aio de 1859 c incur o no grau medio do artigo cento e
noventa c tre. do C6digo Criminal vigente no pcrfodo. En1bora alega e inocencia, M anoel
Si lvano foi condenado pel o crime de a a, in ato contra o fndi o A ntonio Joaqui m, tan1bcn1 de
na~ao

Coroado, ocorrido na madrugada do dia 27 de clezen1bro de 1853, na fazenda de Joao

Francisco da Silveira Pe an ha, onde an1bos trabalhavan1 co1no vigilante . Bal eiro, casado e
anal f'abcto, M anoel Si lvano faleceu na cadcia d' A nna\:ao, e1n N iter6i , no dia 28 de agosto de

1860, vfti 1na da febre tif6ide, ao 43 anos de idade. (Proce so arqu ivado no Mu eu Municipal de
Ca1npos - RJ , tran crito pela equipe do Programa de E. tudo do Povo. I ndfgena da UERJ).

"C6pia do Auto de excune de identidade de pessoa no cadaver do prezo
Manoel Silvano. Anno do Nasci1nento de
Nosso Senhor Jesus Christo de niil
oitocenros e essenta, ao vinte e oito de
Ju/ho, nesta flnperia/ Cidade de
Nicteroy, e111 a cadea da An11a9ao, onde
Joi vindo o delegado de policia o douror
Joze Bento Leitao, co1nn1igo escrivao,
abaixo 110111eado, ahi prezente o 111edico
da 1nesn1a cadea o doutor Maxiniiano
Antonio de Azevedo e Silva, o carcereiro
Luiz de Sousa Maia, as testernunhas
abaixo assignadas, pelo 1nesmo delegado Joi (sic) digo defferido jura1nento ao
dillo 111edico, sob cuja do qual lhe
encarregou que be1n e fielmente exa111inasse o cada ver do prezo Manoel
Silvano, e se era o do proprio e idenrico,
cujo a sentaniento se acha a folha s

oitenta e oito do livro quarto de entradas dos prezos, o qual he do thheor
seguinte: Manoe/ Silvano, livre, coin
sessenta polegadas de altura, cont
quarenta e trez annos de idade,
brazi/eiro, filho legitinio (sic) de Silvano
e de Felicia, fndios, cazado,
analphabeto, cor acaboclada, cabelos
corridos, pouca barba, testa pequena,
nariz pequeno e achatado, boca pequena coin f a/ta de hu111 dente na 111c11zdfbu/a superior, orelhas e olhos pequenos,
1naos e pe-;, pequenos, cheio de corpo,
natural da Aldea da Pedra e111 Ccunpos.
Entrou para esta cadea en1 c/ezesseis de
Ju/ho de niil oitocentos e sessenta a
ordem do Senhor Doutor Chefe de
Polfcia, conduzido pelos policiais Antonio Galdino c/a Rocha e Augusto Joze da
Rocha. Crime homicfdio. (. .. )"

1548 - Regi1nento de Tome de So uza

1748 - Conc1usao da igrej a da Akleia da

normatiza trabalho indfgena.

Sacra Familia de lpuca.

1568 - Doac;ao de sesmaria a Ararib6ia

1755 - Abolida legalmente a escravidao

para forma9ao da Aldeia de S.Lourenc;o.

dos fndios.

1570 - Lei de D . Sebastiao regulamenta

1722 - Revolta dos indios da Aldeia de

escravidao indfgena.

Sao Barnabe.
,.

1584 - F undac;ao da Aldeia de Sao
Barnabe.

1757 - Criado o Diret6rio dos Indios
para regulamentar trabalho compuls6rio.

1611 - Lei de 10/09 regulamenta o

1761 - Imigrantes europeus ocupa1n

funcionamento das aldeias de repartic;ao.

terras da Aldeia de lpuca.

1615 - Com o nom e de Aldeia de Itinga

e fundada Aldeia de S.Francisco Xavier.

1798 - Decretada a extinc;ao do
Diret6rio.

1617 - Concessao de terras para a Aldeia

1809 - 0 Principe Regente manda fazer

de Sao Pedro.

guerra ofensi va aos Botocudo.

1620 - F undac;ao da Aldeia de Nossa
Senhora da Guia.

1831 - A Regencia revoga as leis que
pennitiam escravizac;ao dos Botocudo.

1640 - Ameac;ados de expulsao, jesuitas
assinam acordo com a Camara do RJ.

1833 - Os bens dos fndi os passam a ser
,.
administrados pelos Juizes de Orfaos .

1659 - Cria9ao da Aldeia Santo Antonio

1845 - Criac;ao da Diretoria Geral de

de Guarulhos.

Indios e regula1nentac;ao da catequese.

1698 - Proibi9ao de casamento entre
indios escravos e de repartic;ao.

1866 - A Provfncia do Rio de J anei1·0
extingue a aldeia de Sao Louren90.

1714 - Contlitos dos jesuitas com o

1902 - Registro de rnorte de Joaquina

governador pelo controle dos fndios.

Maria, india Puri, com cerca de 90 anos.
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A documenta<;ao sobre hist6ria
indigena do Rio de Janeiro e ta dispera, ma parte significati va dela ja foi
localizada e es ta a e pera de pe qui adore intere '" ado . Pode ser e ncontrada e m varias ins titui ~5es con10 o Arquivo Nacional ea Biblioteca Nacional. No primeiro , existem 111.uita cole95es, especiahne nte " Re lac;ao do Rio
de Janeiro" e " Vice-Reinado ", co.m
documento sabre o conflitos entre
jesufta e moradores pelo controle da
for9a de trabalho indigena. Na Biblioteca N acional, pode m ser e ncontrados
docume ntos da mesma natureza na
cole~ao "Manuscritos Relativos ao
Brasil ".

As condi95es de vida e trabalho dos
indios no Rio de Janeiro, os 111ecanismos
de funcionamento das aldeias, seu proce so de desmantelamento, as polfticas
indj genista do perfodo e a organj za9ao
do aparelho burocratico de estado encarregado de executa-la , abrangendo tanto
o E tado coloni al portugue corno o
Estado neo-brasileiro, ap6 a Independencia, podem ser e tudados a partir da
docun1enta9ao encontrada no Arquivo
Nacional, no fundos "Ministerio do
bnperio" - orgao re pon avel pela
cateque e e ci viliza9ao do fndios ate
1861 e "Ministerio dos Neg6cios da
Agricultura, Co1nercio e Obras PL/blicas ", que as ume tai competencias a
partir de ta data.
Os acervos de outro arguivo menores nao podem er deixado de lado. No
Arquivo Hi t6rico do Exercito duas
cole95e ao intere ante para o pe quj sador preocupado com e a ternatica:
"Cartas Regias, Decretos e Ordenar;oes"
e "Livro das Capitanias".
No Arqujvo Geralda Cidade do Rio
de Janeiro exi re documenta9ao pouco
explorada obre a conduta da Camara
Municipal em rela9ao ae crav idao
indigena. No Mu eu da Fazenda Federal
podem ser encontrados papeis relativo
ao trabalho na fazenda do je u fta .

0 Arqui vo do Mo teiro de Sao Bento
do Rio de Janeiro guarda livro de
contabilidade com registro dos gastos
relati vo aos e cravos fndio da, fazenda · dos beneditinos e uma serie de

documentos relativos ao te tamento de

Geral de f nclios, criada em 1845 com o

dona Victoria de Sa, neta do governador

Regulamento das Mi 6es e no papei

Salvador Con·eia de Sa, deixando com o

das Camaras Municipais. Ex i te ba tante

heran9a para o mo teiro "pe9a do

infonnac;;ao no APERJ e no Arquivo do

gentio da terra".

Capuchinhos do Rio de Jane iro, este

0 papel da oli garqu i a locais ne te

ultimo ja integralmente microfilmado

proce o pode er avaliado atrave de

pelo Progran1a de Estudos do Povos

anali e de documento do Arquivo

Indfgenas da UERJ.

Pu blico do E. tado do Rio de

0 uso da forc;;a de trabalho indigena

J aneiro(APERJ) e n1ai particularmente

em obras publicas, em fazendas e enge-

da correspondencia e de relat6rios dos

nhos, como remadores do Ar enaJ da

ouv idore da comarca , que foram

Marinha, nos servic;;os das fortalezas, na

'con ervadore do fndio ' e administra-

pesca de baleias, na coleta de sal, na

dore de eu bens ate 1833 e do jufzes

salga de peixe, no corte e extrac;;ao de

de 6rffio que assu111em tai fun96es a

madeira, na fabricac;;ao de produtos

partir desta data ate .1 845. Tambem os

artesanais e na lavoura tambem pode ser

A nais da Assen1bleia Legislativa Provin-

redimensio nado com base em fontes

cial serao uteis, porque foi ela incumbida

primarias, encontrada nos arquivos

pelo A to Adicional de 1834 de legislar,

citados e no Arquivo Geralda Cidade,

cumulativamente com a A sembleia e o

da mesma forma que as diferentes for-

Governo Central, sob re cateque e e

m as de resistencia indfgena .

civilizac;;ao dos f ndios.
A atra9ao, o de cimento e a

•

Finalmente, os arquivos paroquiais,
municipais e cartori ais de muitos n1unicf-

cateque e do Indios bravios no seculo

pios do Estado do Rio de Janeiro, que j a

XIX, o papel dos mi ssiooario , os deslo-

comec;;aram a ser n1apeados pela equipe

camentos de fndios de suas aldeias e as

de pesqui sa do Programa de Estudos dos

migrac;;oes forc;;adas, as lutas e os confli-

Povos Indfgenas da UERJ, estao reve-

tos pela terra podem ser acompanbados

lando uma riqueza expressiva de docu-

nos papeis dos arquivos da Direto ria

1nento sobre a hist6ria indfgena.
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A pesquisa e edic;ao deste livro contaram com o apoio financeiro do Convenio
UERJ/MEC/FNDE. Contribulram ainda
para sua realizac;ao a Biblioteca Nacional,
que autorizou a reproduc;ao de parte das
iconografias que ilustram este trabalho, os
arquivos paroquiais, cartoriais e municipais
das cidades de Sao Fidelis, ltaocara, Padua,
Campos, Valenc;a, Resende e Conservat6ria
e os principais arguivos sediados na cidade do Rio de Janeiro.
Com esta publicac;ao, a UERJ mantida pe o contri uinte uminense - reafirma o seu compromisso priorit6rio com
problemas que afetam a populac;ao do Rio
de Janeiro. Nao ser6 demasiado lembrar
que as sociedades indlgenas constituem um
indicador extremamente senslvel da natureza da sociedade que com elas interage.
A sociedade brasileira - e dentro dela a
sociedade fluminense - se revela no relacionamento com os povos indlgenas. Nesse
contexto, estudar o Indio nao e apenas pro/1
11
/1
curar conhecer o outro , o diferente", mas
implica conduzir as indagac;6es e reflex6es
sobre a pr6pria sociedade em que vivemos.
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