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INTRODUÇÃO
O trabalho qué apresentamos nessa oportunidade visa, exploratoriamente, cobrir uma lacuna existente nos estudos de etno-história indígena:
a relação estabelecida entre os grupos indígenas e a segunda Ordem religiosa em importância e volume de ação missionária no Brasil - os Capuchinhos.
A bibliografia sobre os Jesuítas é volumosa, significativa e acredito
que podemos dizer, exaustiva. Entretanto, o mesmo não ocorre com os
Capuchinhos, apesar de sua presença ser praticamente do mesmo período
dos Inacianos e com duração bem maior, já que praticamente não sofreu
interrupções.
Talvez alguns fatores possam ser arrolados para justificar semelhante carência: a pobreza da documentação escrita pela Ordem, se comparada à dos jesuítas; sua despreocupação em veicular informações e dados
sobre a ação missionária desenvolvida; a ausência de um fato traumátíc0i nas suas relações com o Estado que lhe atraísse a simpatia; o fato de
estar mais voltada para ações práticas que para aquelas de ordem intelectual; além da falta de força e prestígio da Ordem, cujos fundamentos
básicos são exatamente a humildade e a busca do anonimato para suas
ações.
A dificuldade de encontrarmos documentação referente à ação da
Ordem foi grande e só foi possível através de documentos oficiais e administrativos em que a sua relação com as comunidades indígenas pode
ser inferida. Excetuam-se dois trabalhos publicados, a documentação, em
pequeno volume, dos missionários que ainda existe no Hospício da Ordem
em Salvador e o livro Mastro, ali também depositado, que é uma espécie
de relatório geral das atividades dos missionários feito pelos superiores da
Bahia.
Temos conhecimento de outras obras publicadas sobre os Capuchinhos na Bahia, porém, quando consultadas, mostraram-se inadequadas à
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proposta do nosso trabalho. Daí porque optamos por restringir a consulta à documentação que se referia especificamente ao tema proposto.
lmpusemo-nos também uma limitação espacial - a Bahia e, nesta,
de forma mais consistente, o Sul do Estado, aqui definido arbitrariamente
pelo rio de Contas; e outra de caráter temporal - o século XIX - esta
determinada pelo fato de ser nesse período que a ação da Ordem se faz
mais forte no Brasil graças às determinações legais emanadas da Regên~
eia e do Segundo Império.
A nossa preocupação, na elaboração deste trabalho, foi a de desvendar as características fundamentais da organização dos Capuchinhos e a
de relacionar tais características com sua ação junto às comunidades indígenas. Os princípios fundamentais de sua organização refletiram-se sobre
opções de trabalho e a ideologia que orientou e norteou suas relações com
o Estado e com os silvícolas.
Imbuídos de um espírito pioneiro que raiava o destemor, ,os Capuchinhos lançavam-se sem questionamentos a regiões inóspitas como peregrinos-pregadores ou como promotores da "pacificação", aldeamento e
sedentarização de grupos indígenas não-contactados, introduzindo modificações e alterações no ambiente como administradores de obras realizadas com o trabalho indígena.
Legítimos representantes da ideologia "branqueadora, europeizante e
evolucionária", os missionários eram os agentes, por excelência, da concretização desses ideais da sociedade brasileira do século passado. Eram ·
neles que se depositavam as esperanças do surgimento de uma nação com
fortes raízes européias, da incorporação econômica de vastos territórios,
ainda não explorados, e da mão-de-obra indígena, considerada volumosa e inaproveitada apesar da carência e da exigência de· progresso da nação emergente.
Insuficientes em número, os Capuchinhos aceitavam as imposições
de soluções alternativas para que sua presença atingisse a todos os grupos
indígenas: atender a várias aldeias simultaneamente, junção de aldeamentos, ainda que os silvícolas ali residentes fossem inimigos entre si, acumular
funções de diretor-espiritual e administrativo, quando não outras, e incremento de processos integrativos violentos e desordenados.
Para a compreensão desses processos desencadeados pela sua ação
missionária, torna-se indispensável uma reflexão sobre a sociedade dominante, seus mecanismos de expansão e sua ideologia cristalizada pela formulação de leis referentes ao trato da questão indígena.
A ótica do dominador é a de aproveitamento pela incorporação do
trabalho e das terras indígenas ao seu patrimônio. Elemento executor dessa
política, a Ordem dos Capuchinhos se insere no contexto de colonização
como promotora dos pré-requisitos para que tais objetivos se concretizassem.
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Satisfeitas as exigências mínimas de "acomodação" dos grupos indígenas ao sistema de dominação, os frades eram deslocados ou deslocavam-se espontaneamente para núcleos sertanejos, habitados por colonos
nacionais, despreocupando-se com o destino das populações residentes nos
aldeamentos que haviam criado.
Consideramos, aliás, que o fato do aldeamento ser reconhecido como núcleo sertanejo satisfazia plenamente aos Capuchinhos por avaliarem que sua missão havia sido cumprida integralmente - a de promover
a incorporação dos terrenos do aldeamento e de sua população à sociedade nacional.
Na vasta documentação compulsada em nenhum momento observamos questionamentos sobre a coerência de seus atos quanto ao abandono
dos índios aldeados. Acreditamos que dentro da filosofia da Ordem, perfeitamente em sintonia com a ideologia do Governo, esse tipo de preocupação não atingia aos missionários, até mesmo por se colocarem como
fiéis funcionários do Estado brasileiro, do ~qual recebiam pagamento por
sua atuação.
Atrelados duplamente, como funcionários e como membros de uma
Ordem cuja orientação não era a de questionar ou refletir sobre a práxis,
os frades instauravam as relações de dominação em regiões ainda não conquistadas, subordinando índios aos ditames governamentais e criando aldeamento de vida efêmera e conturbada.
O questionamento que fazemos é como julgar a ação dos missionários. Se considerarmos a sua justeza de ação com relação aos objetivos
propostos pela sociedade dominante, temos de admitir que obtiveram pleno sucesso. Se, por outro lado, consideramos a ótica do dominado concluiremos que a Ordem não conseguiu realizar sequer os objetivos mínimos de garantia da sobrevivência das populações e de seu direito à liberdade, às terras, ao respeito de manterem sua identidade e sua sociedade
estruturada · de forma a garantir-lhes condições dignas de sobrevivência.
Procuramos, no corpo do trabalho, usar sempre que possível e sem
quebrar o ritmo de desenvolvimento do raciocínio, transcrever textos ou
trechos destes que consideramos relevantes e que, por serem inéditos, julgamos importantes que fiquem registrados. O nosso objetivo com essa
transcrição é permitir a outros pesquisadores o acesso a esses dados e a informação de sua existência. Utilizamo-nos da transcrição de português diplomático para facilitar a leitura e a consulta.

QUEM SÃO OS CAPUCHINHOS?
A organização da ordem dos Capuchos é definida espacialmente em
termos administrativos pela existência de Províncias com direção própria
e vinculadas de forma pouco rígida a uma chefia central. Tais caracterís-
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ticas de relativa autonomia e descentralização administrativa são resultantes do processo de constituição da Ordem e dos percalços que seus
membros tiveram de enfrentar para obter o seu reconhecimento pela Santa Sé.
Os Capuchinhos formam um ramo autônomo da Primeira Ordem
dos Frades Menores da Ordem de São Francisco. Esta Primeira Ordem,
núcleo a partir do qual se observam vários desdobramentos, fracionou-se
inicialmente em Conventuais e Espirituais. Os Conventuais introduziram
uma série de reformas modernizadoras, desenvolvidas a partir dos princípios estabelecidos pelos Dominicanos, o que motivou a separação entre
os dois grupos, pois, os Espirituais não concordavam com as novas práticas introduzidas.
Os Conventuais, dos quais se derivam os Capuchinhos, sendo, portanto, objeto de nossa preocupação, criaram especializações internas, gerando distinções de cargos e atividades e oposições internas entre esses grupos. Os frades ordenados se dedicavam a serviços externos de pregação,
fazendo com que recebessem tratamento preferencial e detivessem maior
parcela de poder nas decisões da Ordem. Em decorrência de sua atuação
junto aos fiéis, os ordenados funcionavam como estimuladores às constantes modernizações à Regra Original, propondo uma vida comunitária
mais aberta à participação, por meio do estudo das ciências e da produção literária laica, para melhor atualizar suas pregações que, segundo
suas posições, deveriam ser mais intensas e constantes.
Suas reivindicações foram atendidas pelo Papa, o que determinou
o incremento das discordâncias internas. O principal foco de antagonismo ocorreu entre os frades da cidade de Marches, na Itália, particularmente em relação ao enrijecimento da obediência ao .voto de pobreza, pois,
os ordenados, responsáveis pela proposta de reforma, propugnavam, refletindo o espírito da época, a necessidade do fortalecimento econômico da
Ordem, seguindo os padrões estabelecidos pelas demais Ordens Religiosas.
A oposição dos não-ordenados às reformas introduzidas provocou
fortes perseguições, por parte dos ordenados, acusando àqueles de heréticos. A proposta dos contestadores superava a recusa de aceitação das
reformas. Consideravam que era necessário fazer retornar os princípios
fundamentais da Ordem Franciscana. Esta busca das origens foi promovida sob a direção do Frei Mateo de Bassi e teve a permissão concedida
pelo Papa Leão X, sendo confirmada, posteriormente, por Clemente VII.
Pensaram os não-ordenados, inicialmente, em continuar sob a coordenação dos Conventuais, inclusive acreditando na possibilidade de impor
as transformações propostas aos demais membros da Ordem. No entanto,
a reação violenta dos ordenados, mais progressistas e cultos, tornou essa
possibilidade conciliatória impossível, obrigando a interferência do Duque
de Camerino, no ano de 1525, o que garantiu a separação dos opositores,
os quais receberam o nome de Capuchinhos, passando a formar um gru-
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po autônomo. Nesse mesmo ano, obtiveram o direito de viver em eremitérios isolados sob a proteção do Bispo de Camerino. Em 1528, a separação definitiva se concretizou.
A proposta dos Capuchinhos incluía a adoção do antigo modelo do
hábito franciscano, do qual o capucho era parte integrante. Os princípios
fundamentais da nova organização eram: a pobreza, o incentivo ao estudo das Santas Escrituras e a dedicação preferencial à pregação feita por
meio de discursos simples e carregados de emoção e horror ao pecado.
Suas igrejas deveriam ser pequenas e simples; e suas casas, além dessas
características, situar-se-iam fora da cidade e não poderiam ser adquiridas por uso dos recursos auferidos com donativos, mas resultar do trabalho da pregação, pelo qual não podiam ser remunerados, mas receber
esmolas.
A ação dos Capuchinhos pode ser caracterizada como eminentemente orientada para a prática, ainda que muitas vezes pouco fundamentada
em termos teóricos. A partir de 1619, a Ordem criou os cursos preparatórios para a formação de missionários, atividade em que se especializou,
formando juntamente com os jesuítas, o grupo com maior participação
nessa atividade. (Encyclopedia Britannica, vol. 9, 1972; The Catholic Encyclopedia, vol. III, 1913, S.V. Capuchins). Essas características ideológicas e as propostas de ação tornavam a Ordem dos Capuchinhos perfeitamente adequada ao trabalho missionário junto às comunidades indígenas do Brasil, fato reconhecido tanto pela Coroa portuguesa quanto pelo
Governo das Regências e do Segundo Império. A sua forma de realizar
a pregação, eminentemente emotiva, e sua proposta de uma ação concreta de transformação de pessoas e comunidades com que trabalhavam,
os caracterizavam como elementos ideais para o exercício da prática integrativa das comunidades indígenas à nova ordem estabelecida pelo processo de dominação e subordinação que sempre caracterizou as relações
índios e governo, fosse este português ou brasileiro.
Também a sua estrutura administrativa, mais fluida e menos hierarquizada internamente, e sua aceitação em se tornarem "funcionários" do
Estado, fato estabelecido ao aceitarem receber pagamento através de côngraus mensais, tornavam a Ordem dos Capuchinhos a mais facilmente
controlável pelos mecanismos governamentais, sendo a que oferecia, portanto, menos resistência às determinações emanadas do Estado. Eram,
conseqüentemente, os que não contestavam a política indigenista vigente ou mantinham qualquer tipo de atrito com o Governo. Isso pode ser
comprovado no momento da expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, ocasião em que as missões capuchinhas nem sequer foram molestadas.
Essa adequação da Ordem aos ditames governamentais poderá ser
observada com mais precisão quando analisarmos a sua atuação, de forma mais detalhada, no período das Regências e· do 2. 0 Império no Sul da
Bahia, objeto central deste trabalho.
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OS CAPUCHINHOS NO BRASIL E NA BAHIA
A. vinda dos Capuchinhos para o Brasil iniciou-se pela Bahia, ainda
no século XVII. A primeira leva era composta de franceses, que criaram
inúmeras missões na Bahia e no Maranhão, principalmente. Em Salvador, construíram um Hospício, atual Igreja de N. Sra. da Piedade, onde
permaneciam durante os pousos que realizavam nesta capital. Com a invasão francesa no Rio de Janeiro e na Bahia, a situação dos Capuchinhos
franceses adquiriu contornos de problema de segurança para o Governo
português, o que determinou a expulsão daqueles em 1701 . O Hospício
de Salvador passou a ser usado para pouso dos Capuchinhos italianos que
por aqui passavam a caminho de Angola e de São l'omé. (Libro Mastro,
ms, s/d.)
No período posterior à expulsão dos Capuchinhos franceses, as mis·
sões que estavam, até então, sob a sua administração foram entregues aos
Carmelitas Descalços de Santa Teresa. Porém, já em 1705, por ordem
real, os Capuchinhos italianos assumiram as missões e aldeamentos que
a Ordem havia fundado anteriormente, princi1Jalmente no rio São Fran-

.

CISCO.

A estrutura hierárquica, à qual os missionários - que sempre eram
voluntários - estavam submetidos, apresentava-se de forma bastante dinâmica. Para cada grupo de missionários, localizados geograficamente próximos entre si, criava-se uma Prefeitura, cujo superior não estava subordinado ao Superior Provincial mas diretamente à Propaganda Fidei, em
Roma, que se tornava responsável pela escolha, nomeação e concessão
da faculdade de missionar aos voluntários assim como pela indicação
do Prefeito regional. Essa forma de organização desvinculava a Ordem
no Brasil de qualquer forma de controle por parte da Cúpula da Igreja
Brasileira, o que no Segundo Império, quando a crise entre a Igreja e o
Estado se acentuou, representava para o Imperador um ponto positivo para
os Capuchinhos.
·
A primeira Prefeitura no Brasil foi a da Bahia. Criada em 29 de
fevereiro de 1712, permitiu a expansão das atividades desenvolvidas na
Bahia e no Brasil. Posteriormente, desmembraram-se desta Prefeitura a de
Pernambuco em 1725, e a do Rio de Janeiro em 1737.
As missões capuchinhas ligadas à Prefeitura da Bahia em 1705 eram:
Irapuá - Axará - Pambú - Varacapá - Rodelas - Vargem - São
Pedro - Pacatuba - Nossa Senhora dos Remédios do rio de Contas.
As atividades predominantemente desenvolvidas pelos Capuchinhos
eram, além da pregação - tanto poderia ser desenvolvida numa área fixa,
como no caso dos aldeamentos, ou itinerante como nos povoados dos sertões - , as de levantar, reformar ou consertar igrejas, primeiro elemento
físico usado para reivindicar a condição de freguesia e vila para os povoados sertanejos, construir cemitérios, abrir e conservar estradas, ins-
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talar sistemas condutores de água e edificar pontes. Assim, essas atividades que desenvolviam paralelamente às específicas ..do seu ofício de pregadores eram consideradas como relevantes pelas populações locais e pelo
governo. Pois a mão-de-obra usada predominantemente pelos missionários era a dos índios recém-convertidos, que assim se integravam perfeitamente aos projetos governamentais: aculturados, sabedores de um oficio adequado às necessidades da sociedade dominante, o que permitia
economizar recursos governamentais na criação de infra-estrutura para a
penetração constante de novas regiões interioranas e a fixação de novos
grupos econômicos em áreas inexploradas. .Eram os Capuchinhos, portanto, os grandes responsáveis pela estabilização de ocupações provisórias e pela valorização de áreas antes inóspitas, que, com a criação da infra-estrutura viária, tornavam-se acessíveis e livres de ataques indígenas.
Estes, por sua vez, eram aldeados e controlados pelos missionários que
passavam inclusive a prepará-los para se tornarem mão-de-obra apropriada, direta ou indiretamente, em proveito dos colonizadores. (Paraisa, 1982).
Por todas essas razões, os Capuchinhos não foram atingidos pelas
determinações pombalinas em 1756 e em 1758, pois não eram considerados como entraves aos projetos governamentais, mas até mesmo seus precursores na proposta de inserção do índio ao convívio com.. a sociedade
nacional como trabalhadores sempre atentos às determinações
e interes/
ses da sociedade nacional.
As preocupações fundamentais da política implantada pelo Marquês
de Pombal podem ser identificadas em dois setores, ainda que ambos intimamente relacionados. A de car.áter externo, cuja meta estabelecida era
a de garantir as fronteiras disputadas com a Espanha. A de caráter interno que se relaciona diretamente com a proposta de estimular a expansão
e a colonização de novas áreas, como forma de assegurar o pleno direito
de domínio das terras conquistadas. Para efetivar esse propósito, tornara-se necessário a garantia da existência de mão-de-obra abundante, o que
dependia da efetiva integração da população que via dentro das fronteiras, nlediante um processo de descaracterização das etnias e a imposição
dos padrões da sociedade dominante. E era a essa proposta que a ação dos
.Capuchinhos se adequava, daí porque serem preservados dos atos posteriores que atingiram violentamente os aldeamentos jesuíticas.
Entretanto, as modificações introduzidas pela Legislação Pombalina no que tange a liberdade integral dos índios, inclusive a de venderem
livremente a própria força de trabalho em troca de salário, a aceleração
dos processos integrativos e de incorporação territorial e administrativa
das áreas indígenas, geraram alterações econômicas e políticas que se refletiram diretamente sobre as relações entre as sociedades indígenas e a
sociedade envolvente. A expansão das fronteiras internas no Brasil e os
impulsos provocados pelos novos fatores estruturais determinaram novos
choques com grupos indígenas até então não contactados e que opuseram
resistência a essa expansão.
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Esse clima de guerra que se instalou nas novas fronteiras refletiuse em pressões desencadeadas junto ao Governo português, visando alterações na legislação. O principal questionamento dirigia-se ao fato de considerarem a lei como "frouxa" e incapaz de promover a exploração efetiva do enorme potencial de riquezas disponíveis no Brasil. Outra justificativa era a assertiva de que a Legislação permitia o desperdício de tanta mão-=de-obra existente, inaproveitada pelo seu "estado de rudeza". Propunha-se, então, um endurecimento no trato das populações indígenas visando transformá-las em trabalhadores aplicados e eficazes à serviço da
expansão de novas áreas.
A Carta Régia de 12 de maio de 1798 atendeu a essas reivindicações ao abolir o direito dos índios venderem livremente o seu trabalho,
reinstalando o trabalho co~pulsório apropriado pelo Governo ou por particulares, através do administrador da aldeia, reduzindo suas possibilidades de explorarem economicamente as terras do aldeamento, o que era
usado como justificativa para conceder crescentes arrendamentos de suas
terras.
A vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, com o incremento
da população e do desenvolvimento econômico, graças à capitalização e
dinamização dos setores produtivos e comerciais com os novos investimentos e modalidades de relações internacionais, agravou a questão das
relações entre colonos sequiosos por áreas de expansão e grupos indígenas, atingidos de forma violenta por esse processo de expansão.
A área compreendida pelos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo
e Sul da Bahih foi palco de lutas violentas, principalmente com os Botocudo, além Rde Kamakã, Pataxó, Mongoyó, Menian e tantos outros grupos menores que passaram a ser caçados a partir de 1803, por determinação das Cartas Régias de 13 de maio, 5 de novembro e 12 de dezembro
daquele ano, sob a coordenação da Junta Militar para a Conquista e Civilização dos fndios, sob a -.presidência do Conde de Palma e, tendo. como agentes atuantes na área, a 7.ª Divisão Militar. A legislação a ser
aplicada na região pode ser sintetizada nos seguintes pontos:
a) determinação de que o problema fosse resolvido pela força das
armas;
b) garantia do 'direito de obtenção de trabalhadores indígenas mediante o aprisionamento bem como seu uso em empreendimentos particulares;
c) transformação dos antigos territórios ocupados pelos índios em
lotes sesmarias distribuídos a novos colonos;
d) importância da presença dos Capuchinhos nos atos de conquista,
para que batizassem os prisioneiros com a devida documentação
assim definindo o período em que permaneceriam em cativeiro
(Moreira Neto, dat. t 967:339).
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Os novos aldeamentos criados eram entregues aos C<.i.puchinhos que
passavam a viver nas áreas determinadas, cuja localização atendesse aos
interesses da sociedade envolvente - ou visando garantir mão-de-obra
para novos investimentos ou como barreiras defensivas contra o deslocamento de grupos ainda não aldeados. Essa preocupação pode ser constatada em dois trechos de relatórios do Conde da Ponte:

"

Outro prejuízo que sente esta colônia pela obra referida, pois
os . índios que o dito coronel requeria dos capitães-mores respectivos das aldeias próximas e que por elas são obrigados a
trabalhos da estrada, desertaram para as matas, vindo assim a
inutilizar-se o incômodo e despesa de os ter civilizado, com
notável desarranjo das aldeias estabelecidas e domesticadas"
(ms, 27. 04. 1808).
Atendendo, porém, ao que propõe o capitão e as representações
que neste ano me tem sido dirigidas das vilas de São Mateus,
Prado e Caravelas, provendo a utilidade, que deve seguir-me
com muita pequena despesa da Real Fazenda, de se aldearem
estas populações e estabelecer com elas naquele termo uma
barreira às incursões continuadas do gentio bravio em toda a
costa sul desde o sul do rio de Contas até o rio Doce"; . . (ms,
31 . 05 . 1807).

Nos períodos subseqüentes - o de transição ·da condição de Brasil Colônia para Reino Unido e Primeiro Im.pério - , mantiveram-se os
mesmos princípios básicos de Política Indigenista, apesar das tentativas
de reformulação feitas por José Bonifácio de Andrade e Silva. Os choques nas áreas de expansão de fronteira continuaram a ser a tônica e a
preocupação em aldear e transformar silvícolas em trabalhadores a serviço dos colonos que se instalavam em seu antigo território; eram claramente perceptíveis em documentos como o Regulamento Interino para
o Aldeamento dos lndios Botocudo do rio Doce, datado de 1824:
Art. 2. 0

-

"Haverá um diretor para cuidar da civilização e aldeamento dos índios do rio Doce, dirigir os seus trabalhos,
zelar seus interesses e aplicá-los à cultura das terras e
navegação do rio, fazendo cumprir os ajustes feitos com
os índios pelos lavradores que os empregarem em suas
culturas, mantendo o sossego entre os índios e os colonos e dando parte ao Governo de qualquer acontecimento que exija providência fora de seu alcance e jurisdição".

Além do caráter eminentemente econômico, outro fator tem de ser
considerado para o entendimento da questão indígena no Primeiro Império: a explosão do sentimento nacionalista e a preocupação com a manutenção da integridade territorial. Logo, a política indigenista também
sofria os reflexos dessas preocupações, transformando qualquer resistência ao processo de integração numa questão de segurança nacional, que
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precisava ser rechaçada com a mesma violência com que eram tratadas
as revoltas sociais de outros segmentos da sociedade nacional. A criação
sucessiva de novos aldeamentos começava a gerar impasses quanto ao número de pessoas suficientes para exercer os trabalhos considerados essenciais para o "amansamento" dos índios recém-aldeados, particularmente
em áreas isoladas, e prepará-los para o exercício das atividades exigidas
para o desenvolvimento local.
O Período das Regências caracteriza-se pela introdução de uma série de reformas com profundos reflexos na vida das comunidade~. Referiremo-nos apenas a duas: o Ato Institucional de 1834, que transferia para
as Assembléias Legislativas Provinciais a responsabilidade de administrar
a questão indígena; e o Decreto 426, de 24 de julho de 1840, através
do qual se intensificava a vinda de Capuchinhos, graças a um acordo estabelecido entre o goverl'lo brasileiro e o representante da Santa Sé, Monsenhor Fabrini, ficando o Governo com a responsabilidade de pagar despesas de viagem dos missionários e uma diária de $ 500 (Palazzo]o, 1954).
Dando prosseguimento a esse acordo, outras leis, estas já do período
do Segundo Império, se materializaram: a Lei 285, de 21 de junho de
1843, o Decreto 373, de 30 de junho de 1844, e a Lei 426, de 24 de julho
de 1845, conhecida como "Regimento das Missões".
Para melhor compreendermos esse conjunto de decisões, temos de
nos reportar não apenas a questões no âmbito da política indigenista, mas
a um conjunto de fatores peculiares ao Segundo Império: a estruturação
de empresas agrário-exportadoras com maior capacidade de aplicar capital e obter cr~dito, incremento da imigração européia, visando efetivar
a modernização das técnicas agrícolas e a "europeização" e "branqueamento" da população brasileira, o que representava a possibilidade de fortalecimento dos elem·e ntos culturais e raciais de orige.m européia no cenário social brasileiro e, portanto, a afirmação do Brasil no plano internacional como país branco e civilizado, além da crise crescente entre Estado e Igreja.
A estruturação de empresas agrário-exportadoras refletiu-se sobre a
possibilidade de expansão ·de áreas . ocupadas com produtos de ampla aceitação no mercado externo e a estabilização dos investimentos, que perderam seu caráter aventureiro e muitas vezes temporários, para se transformarem em empreendimentos mais sólidos e constantes no seu processo
progressivo de ocupação de novos espaços. Destacaremos dois produtos,
nesse período, como exemplificadores desse processo: o café no sul do
país e o cacau na Bahia.
O incremento à imigração européia preocupava-se com os aspectos
de ordem econômica a modernização do processo produtivo, objetivando-se a consecução de maior eficiência na produção com a substituição da mão-de-obra africana escrava, já desacreditada e considerada antieconômica, pois implicava grandes investimentos de capital fixo com baixa rentabilidade. As colônias estrangeiras e a fixação de trabalhadores eu-
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ropeus obtiveram sucesso no sul do país, apesar das dificuldades iniciais,
porém,' na Bahia, redundaram em violento fracasso, fazendo com que todas elas terminassem por falir. Se adicionarmos a esse fator a questão da
campanha antiescravagista, medidas coercitivas nacionais e estrangeiras,
que elevavam o preço do escravo africano importado, aliados à alta taxa
de mortalidade do escravo brasileiro devido às péssimas condições de vida e ainda a venda dos escravos da falida produção açucareira para o sul
o país, onde obtinham melhor preço, a mão-de-obra indígena, no Sul
da Bahia, era uma opção a ser considerada. E não escapava sequer às
preocupações com a busca do processo de -europeizar o país, pois os missionários, por serem europeus, transmitiriam os valores da c1vilizaçãomodelo, apagando as raízes africanas do Brasil ao não permitirem que
os índios fossem "contaminados" por seus valores e por socializá-los
dentro dos europeus.
Assim sendo, os Capuchinhos passaram a exercer o "direito" e o "dever" civilizador do europeu em relação aos grupos primitivos.
Essa atitude vincula-se não apenas com os sentimentos de ordem nacional mas, também, com o clima dominante em todo o mundo científico ocidental, no qual começavam a se desenvolver as teorias evolucionistas.
Com este suporte "científico", pregava-se a inevitabilidade do progresso das sociedades humanas, dentro de etapas pré-estabelecidas que
levariam à reprodução final dos moldes da sociedade capitalista européia.
A ação dos agentes colonialistas era encarada como uma interferência
benéfica e estimuladora do desenvolvimento dos grupos envolvidos no processo de dominação. Assim, o Brasil passou a reproduzir internamente os
mecanismos colonialistas aplicados pelos países europeus às suas colônias
ultramarinas e a considerar as populações indígenas sob a mesma ótica, ou
seja, alienígenas a serem dominadas e forçadas a adotarem os padrões da
sociedade dominante. Nesse caso, as populações compartilhavam efetivamente do mesmo território mas, artificialmente, eram colocadas num
outro universo e destituídas de qualquer poder de decisão sobre seus próprios destinos ou de participação na gerências das questões nacionais,
ainda quando as deliberações a serem. adotadas viessem a atingi-las diretamente.
Por isso as relações estabelecidas pela política indigenista apresentavam como preocupação básica a impositividade da "civilização". As
"benesses" do progresso deveriam ser garantidas até mesmo pela violência. Ideólogos desses princípios, como Adolfo Varnhagem, encontravam
ampla aceitação no cenário nacional.
O terceiro fator peculiar ao Segundo Império é a crise entre o Estado e a Igreja, que nos interessa por refletir-se na opção pelos Capuchinhos como força missionária amplamente dominante nesse período.
As relações entre a Igreja brasileira e o Governo Imperial, estavam
~rganizadas a partir de algumas premissas básicas estabelecidas anterior-
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mente. Referimo-nos à forte vinculação entre o clero e o sistema governamental, que levava ao estabelecimento de uma relação íntima entre o
exercício da cidadania, dentro dos moldes estabelecidos de conformidade
e paz com o regime, e a prática das atividades religiosas. Assim, ser católico era ser cidadão cumpridor das determinações governamentais. A
religião católica era condição essencial para a manutenção da paz e da
ordem, elemento provedor da unidade nacional e da tranqüilidade dos
povos. Daí porque o ato de batismo passava a ter papel fundamental para
os segmentos marginalizados quanto ao acesso à condição de cidadão e,
conseqüentemente, aos direitos, teoricamente garantidos a todos os membros da sociedade nacional.
Apesar desse papel de mantenedora do "status quo" que a Igreja
assumia como principal atividade, não podemos afirmar que as relações
entre a Igreja e o Estado fossem tipicamente pacíficas. A razão fundamental desses atritos devia-se a disputas quanto ao grau de autonomia
pretendida pela Igreja em relação à interferência do Estado.
Após o período N apoleônico, Roma adotou uma política de controle
maior sobre as Igrejas nacionais, procurando retirar boa parte da auto-·
nomia anteriormente concedida a estas, regulamentando a capacidade de
interferência dos Governos sobre as decisões eclesiásticas. No caso do
Brasil, a área de atuação dos Bispos cedida pela Coroa ~ra apenas a de
manter a disciplina clerical e a obediência popular. Até simples nomeações
de párocos fugiam à alçada decisória dos príncipes da Igreja.
Por ser enqarada como elemento fundamental da sua política de dominação, o Estado não aceitava a perda de sua capacidade de controle
sobre a ação ..da Igreja. Entretanto, para os membros dirigentes da Igreja
brasileira, a aquisição dessa autonomia era um fator de extrema importância, pois que facilitaria a manipulação de nomeações e de seu exercício
político, bastante comuns nesse período. No entanto, a liberdade doutrinária e a participação políticà efetiva dos membros da Igreja brasileira
não era vista com bons olhos por Roma, que considerava tais medidas
como ameaçadoras ao controle que a Santa Sé precisava exercer sobre
as unidades nacionais, sob pena de processar-se o fracionamento do seu
império temporal e espiritual.
Era, conseqüentemente, uma Igreja. que v1v1a em constantes atritos
com o Estado brasileiro e com a Santa Sé. Esta situação implicava em
reais dificuldades no encaminhamento de soluções, principalmente nas
áreas de missões ou catequeses, consideradas prioritárias para a incorporação à nacionalidade de grupos étnicos vistos simultaneamente como pagãos e inferiores. A alternativa adotada para a continuidade dos processos "pacíficos" de dominação e subordinação dessas populações foi a
vinda dos padres Lazaristas e o agilizar da ação dos Capuchinhos, a
quem foram entregues as atividades , de "atração'', "pacificação", aldeamento e incorporação dessas populações à sociedade nacional.
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A série de Leis, a que nos referimos anteriormente, refletiam essas
preocupações e propostas de forma clara e precisa: o Decreto 426, de
24 de julho de 1840 já definia, ainda que de forma pouco explícita, a
relação de dependência e subordinação que a Ordem dos Capuchinhos
teria com o Estado brasileiro ao garantir-lhes o vínculo como empregatício e ao instituir o pagamento de côngraus, o que os transformava em
funcionários públicos sobre os quais o Governo detinha total poder de
decisão e pressão quanto à política a ser adotada; o Decreto 373, de 30
de junho de 1844, que fixaria as regras de distribuição dos missionários
pelas Províncias e, por fim, a Lei 426, de 24 de julho de 1845, denominada "Regimento das Missões", em que se definem as normas que orientariam, a partir de então, a ação dos missionários. (Vide História da Igreja
no Brasil, 1980, TI vol.)
As dificuldades enfrentadas pelos missionários na sua atividade eram
grandes. Indicavam, na sua vasta correspondência com os superiores da
ordem e mesmo com membros do Governo, a grande dispersão dos pregadores pelos sertões interioranos, determinada pelo pequeno número de
missionários para a vasta extensão da área a ser trabalhada. Um agravante dessa dispersão era a dificuladade de comunicação entre as diversas
aldeias a que tinham de assistir e entre estas e os centros de decisão e
apoio, o que tornava · suas missões profundamente vulneráveis às interferências dos pontentados locais.
Em decorrência da forte subordinação da Ordem aos ditames governamentais, tornavam-se comuns as queixas contra a falta de liberdade dos
superiores indicarem os missionários que deveriam exercer as atividades
em determinadas áreas. Assim, os grupos e agentes econômicos com fortes interesses na região conseguiam, através de sua influência, manejar
os missionários em detrimento dos interesses dos índios. Podemos, por
exemplo, observar esse fato no seguinte documento do Presidente da Província ao Diretor-Geral dos lndios:
"Tendo sido removido da aldeia de Santo Antônio da Cruz para
a vila do Prado Frei Francisco de Falerno, e não podendo ele achar,
nos matos que percorria no Prado, indígenas que se prestassem à
catequese, retirou-se, pediu demissão e foi para a Europa.
Frei Joaquim de Colorno serviu com muito proveito aos Botocudos, pertencentes à missão do referido Frei Francisco Antônio
de Falerno quando este se achava em Santo Antônio da Cruz e não
queriam os Botocudos sair do Saco do rio Pardo, onde servia-lhes de
diretor o mencionado Frei Joaquim de Colorno. Retirado este em
1850 por ordem do prefeito, que depois faleceu, Frei Luis de Grava
foi seguido pelos Botocudos em massa até o litoral e não quiseram
eles mais voltar para o Saco e fundaram por si mesmos a sua aldeia
na Barra do Catolés, onde fizeram plantações. Todavia, no ano passado, ou por causa das enchentes extraordinárias do rio Pardo ou
por qualquer outro motivo, abandonaram todos eles a aldeia e fo-
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ram para o Saco, donde já voltaram este ano, segundo me informaram os missionários do rio Pardo, Frei Luís de Grava e dos Mongoyós de Catolés, Frei Rainero de Ovada.
Parece-me de grande urgência que vá servir de diretor aos ditos
Botocudos o mencionado Frei Joaquim de Colorno como tenho indicado, posto que o prefeito, por falta de operários no Hospício desta
capital, sempre tenha feito oposição a este expediente; mas agora
estando no Hospício Frei Ângelo da Conceição, há pouco chegado
da Europa, não fará tão grande falta Frei Joaquim de Colorno e por
isso proponho que V. Exa. o nomeie diretor dos ditos Botocudos,
que são mais de noventa, para substituir Frei Francisco de Falerno,
que se retirou para a Itália a fim de evitar que os Botocudos ou voltem para as matas ou infestem as estradas entregues a si .mesmos"
(Lima, 1855,ms).
Outro problema enfrentado pelos m1ss1onários, que permeava a sua
ação junto aos índios e que também é sugerido no documento acima citado, era a inadaptação dos frades às novas condições culturais e econômicosociais que enfrentavam nas regiões interioranas, em que passavam a viver, para o exercício de seu apostolado. Era comum o abandono da mis~
são pelos frades, que optavam por viver em núcleos nacionais mais desenvolvidos ou até mesmo voltarem para a Europa.
A localização das aldeias nas proximidades das vilas e povoados permitia a interferência e as pressões dos proprietários locais na ação dos
missionários. A pressão política, econômica e mesmo policial sobre os
aldeamentos, fazia com que os frades se tornassem incapazes de reagir
à manipulação~ dos interessados em desalojar os aldeados e transformar
os territórios indígenas em fazendas ou futuras vilas e cidades. A indiferença do Governo em manter os aldeamentos após estes terem cumprido
a sua tarefa inicial - a de "domesticar" os índios e liberar a área que
anteriormente dominavam - _Jornava qualquer possibilidade de reação
dos Capuchinhos uma hipótese remota.
Outra questão era a falta de recursos para a realização dos investimentos necessários na fase de implantação e expansão dos aldeamentos.
Os recursos investidos eram obtidos através das Loterias bancadas pelo
Governo. A fonte era a mesma de onde se obtinha recursos para o sustento das Santas Casas de Misericórdia, particularmente no que se referia à construção de prédios, capelas, outros edifícios necessários e despesas extraordinárias, conforme se constata no Decreto 285, de 24 de junho
de 1843. A falta de recursos para investimentos decretava a falência dos
aldeamentos, principalmente dos que não se tornavam auto-suficientes.
A vinculação dos missionários Capuchinhos ao Governo Imperial
ficava clara no Decreto n. 0 373, de 30 de julho de 1844, como se pode
observar na citação desse documento que consideramos de vital importância para o entendimento do processo posteriormente desenvolvido:
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"Art. 1. 0 - A Missão dos Religiosos Capuchinhos, estabelecida nesta Corte, em virtude do artigo primeiro do Decreto sobredito,
fica dependendo do Governo no que respeita a distribuição e emprego dos missionários nos lugares onde o mesmo Governo entender
que as missões podem ser de maior utilidade ao Estado e à Igreja ...
Art. 2. 0 o Governo, à representação dos Bispos ou Ordinários
das Dioceses, poderá enviar e empregar os Missionários nos lugares
para onde forem reclamados; Art. 3.'º - Os Missionários Capuchinhos, na Corte e nas Províncias em que se acharem em missão, na
forma dos artigos antecedentes, estarão sujeitos e dependerão unicamente dos Bispos em tudo quanto disser respeito ao Ministério
Sacerdotal; e nos lugares em que houver Hospício e pelo tempo que
aí residirem, os missionários dependerão do Superior local, enquanto
aos ofícios e funções meramente regulares; Art. 4. 0 - Nenhum Missionário Capuchinho solicitará de seu Superior Geral em Roma obediência ou outra ordem semelhante que o desligue da Missão ou
transfira para outro lugar que não tenha sido designado pelo Governo, ou indicado . pelos Bispos ou Ordinários, sem prévio consentimento do mesmo Governo; Art. 5.0 Tanto as obediências ou
ordens sem~lhantes de que trata o artigo antecedente, como aquelas
que não forem precedidas da formalidade do mesmo artigo, ficam
dependendo, para a sua execução, do Beneplácito Imperial."
Além da regulamentação da ação missionária prevista no Decreto
acima citado, o Governo Imperial procurou sistematizar a legislação dispersa que versava sobre os indígenas, através do Decreto 426, de 24 de
julho de 1845.
Esse conjunto de determinações legais será responsável pelo ordenamento das ações indigenistas adotadas a partir de então. A análise explícita dos Decretos não se processará neste trabalho devido a exigüidade de espaço, mas será o pano-de-fundo para as considerações que desenvolveremos a partir deste ponto do nosso trabalho.
Percebe-se claramente a intenção de apropriação indígena pelos critérios de classificação usados para os índios: isolados, hostis, aldeados e
integrados ou destribalizados. As três primeiras categorias eram consideradas como referentes a estágios a serem superados, razão pela qual todos os investimentos deveriam ser canalizados para esses momentos iniciais pois o objetivo era fazer com que todos os índios atingissem rapidamente a condição de integrados ou destribalizados. Então, tornavam-se
apropriáveis para o exercício de atividades agrícolas e outras, já referidas anteriormente, essenciais ao desenvolvimento da economia nacional,
em substituição à mão-de-obra estrangeira, que, no caso da Bahia, comprovou não se adequ~r à realidade (Vide Lira, 1981 ).
Outro fato que devemos destacar, e que se relaciona com o acima
exposto, era a orientação do Governo Provincial de serem abandonadas as
aldeias do norte da Província já consideradas como capazes de atender

-162-

às exigências legais estabelecidas. Simultaneamente procuravam incrementar o número de aldeias ao sul da Província, área em expansão, e onde
os grupos indígenas estavam nos primeiros estágios. Para elas, deveriam
ser dirigidos prioritariamente os investimentos e as nomeações dos missionários, objetivando-se que, também estas aldeias, atingissem os estágios em que seriam consideradas como capazes de dispensar tais cuidados e ser - terras e ocupantes - apropriados pela sociedade dominante.
Essa tendência acentuou-se com a entrada em vigência da Lei 601, de
18 de setembro de 1850, conhecida como a " Lei de Terras", e facilitada
pela prerrogativa do estabelecimento do direito de arrendamento das terras
dos aldeamentos, concedidas pelo "Regimento das Missões". Os investimentos feitos pelo Poder Público, as obras realizadas pelos missionários
com o uso dos índios criando infra-estrutura viária, desmatamentos e
plantios, enfim, a valorização da terra serviam como forte atrativo para
a incorporação preferencial das terras do aldeamento. Assim, os Capuchinhos, ao cumprirem as determinações legais, criavam as condições básicas e fundamentais para que se processasse a expropriação das terras
indígenas.
Outro fato que deve ser destacado é que, por questões de economia,
o Diretor-Geral optava por tornar cumulativo os vários cargos previstos
nos aldeamentos: diretor, missionário, almoxarife e cirurgião, o que dificultava as atividades exercidas por uma só pessoa. Posteriormente, com
o aumento do número de aldeias a serem atendidas, a redução de recur~
sos e o desinteresse pelos destinos das populações que nelas viviam, alguns missionários acumulavam a administração de vários aldeamentos,
ainda que as distâncias fossem relativamente grandes entre si. As verbas,
quando consideradas indispensáveis, eram desviadas de outros aldeamentos considerados em estágios mais avançados. Citamos o seguinte documento que reflete claramente essa prática:
"Pela carta do 'fenente Domingos Jorge Correa, da vila do Prado, com data de 31 de agosto, a qual foi entre os seis documentos
que, com ofício datado de hoje apresentei a V . Exa., é para serem
abonadas as despesas feitas com a missão de Frei Ângelo da Conceição para catequisar as hordas de trezentos indígenas selvagens, que
várias vezes têm saído das matas do Prado pára se apropriarem das
lavouras dos pacíficos fazendeiros do lugar. Verá V. Exa., que já dez
indígenas estão em companhia do missionário que para eles pede
roupa e, que o dito Correa, calcula em 400$000 as despesas da derrubada para plantações e aberturas da nova aldeia projetada. Como
esteja esgotada a verba do orçamento provincial para a catequese,
peço autorização a V. Exa., para aplicar a estas despesas 334$000
que exigi e já havia recebido do Capitão João Pereira da Fonseca,
pertencentes às rendas das terras dos índios de Abrantes, que como
diretor tinha arrecadado em anos anteriores, os quais eu não quis
receber então por não ter urgente aplicação para dar-lhe, conforme
o regulamento de 24 de julho de 1845" (Madureira, ms, 28. 05 . 1856).
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Ao processo de espoliação das terras indígenas, os Capuchinhos, em
qualquer momento, colocaram oposição. Quando as terras eram vendi~
das pelo Governo Provincial e o núcleo do aldeamento transformado em
vila ou freguesia, eles ali permaneciam como vigários da nova localidade
ou eram transferidos para os novos aldeamentos em fase de implantação
ou para áreas onde eles mesmos deveriam realizar ta) tarefa. Na vasta
documentação que temos compulsado, ao longo desses anos de pesquisa, nunca observamos qualquer protesto por parte dos Capuchinhos, que
se submetiam docilmente às determinações do Presidente da Província ou
do Diretor-Geral dos lndios, cuja filosofia administrativa pode ser facil mente compreendida nesse trecho de documento:
"Convinha que o Governo Imperial suprimisse as diretorias de
todas as aldeias da Província, à exceção das que existem à margem do
rio Pardo e das que se puderam estabelecer de novo nas Comarcas
de Ilhéus, Porto Seguro e Caravelas onde há muitas hordas de Botocudos, Mongoyós e Kamakãs que precisam de ação catequética" (Madureira, ms, 12 .01 . 1856).
A Lei n.0 2.747, de 16 de fevereiro de 1861, que dava execução à
Lei n.0 1.067, de 28 de julho de 1860, e que criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, transferiu para a Pasta da Agricultura, a responsabi1idade da administração da catequese, civilização dos
índios, suas missões e aldeamentos. Essa transferência visava, ao alocar
recursos e pessoal especializado para atuar na área de incremento agrícola,
efetivar a exploração de áreas recém-ocupadas ou por ocupar, inclusive
os territórios indígenas. Na Bahia essa preocupação refletiu-se na criação
da Comissão de Medição de Terras, que iniciou seus trabalhos nas aldeias
do norte da Província, apresentando, também, relatório de despesas a serem
realizadas e as probabilidades de obtenção de lucro com a venda das
terras indígenas (vide Paraíso, 1982: 182-183).
O mesmo fenômeno passou a ocorrer com os aldeamentos do Sul da
Bahia a partir da década de 1870, quando a imigração de trabalhadores
rurais expulsos do Norte da Bahia e de Sergipe pela crise da economia
açucareira aliou-se à crescente expansão da exportação de cacau. Usando
as mesmas alegações de integração dos índios, a sua redução numérica e a
não exploração efetiva das terras ocupadas pelos aldeamentos, iniciou-se
lentamente o processo de desativação das aldeias. Primeiramente com a
fusão de aldeias de pequeno contingente demográfico, provocando sérios
problemas de inadaptação entre grupos tradicionalmente rivais e que
tiveram esses sentimentos de animosidade acirrados pela prática comum
de uso de grupos indígenas para combate àqueles que ainda não haviam
sido aldeados. Posteriormente, a decisão era de simplesmente abandonarem os índios aldeados à sua própria sorte, fazendo com que estes optassem pela volta às matas em busca de refúgio em áreas ainda não exploradas. Determinações municipais e também estaduais, a partir da promulgação da Constituição Republicana de 1891 e da Lei 198, de 21 de
agosto de 1897, que criou a Inspetoria Geral de Terras, Colonização e
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Imigração, terminaram por extingüir legalmente todos os aldeamentos da
Bahia, incorporando as terras às propriedades do Estado, como devolutas,
ou proprietários particulares com interesse na região. Os missionários
Capuchinhos tornaram-se administradores religiosos de colônia de trabalhadores nacionais, como Frei Luís de Grava, na antiga aldeia de São
Pedro de Alcântara, ou vigários dos novos núcleos sertanejos.
Não podemos questionar, sem emitir juízo de valor, a obediência dos
frades às determinações emanadas do Governo, fosse este português ou
brasileiro, sem nos embrenharmos em questões mais complexas, como o
voto de obediência por eles prestado no momento de sua ordenação. Mas
permitimo-nos questionar e analisar os aspectos referentes a sua ação
junto às comunidades~ responsável pela criação das condições mínimas
necessárias para que a expropriação das terras indígenas se processasse
de forma mais rápida e eficiente.
Um dos fatores de valorização das terras indígenas procede exatamente de sua atuação e da aplicação dos recursos garantidos pelo Governo
Imperial. Sob a justificativa de "europeizar", modernizar e aculturar os
índios, os Capuchinhos funcionaram como os promotores da incorporação
do valor-trabalho às terras dos aldeamentos, ao mobilizarem os índios
para realizar derrubada de matas, plantio de roças, abertura de estradas,
construção de pontes e de igrejas, policiamento das áreas vizinhas e a
implantação de núcleos sertanejos nas proximidades para estimular o
comércio, o contacto e a integração da população indígena à sociedade
nacional. Todos estes investimentos, por serem feitos com recursos provindos dos cofres públicos e a mão-de-obra não remunerada ou mal
remunerada, favoreciam aos particulares que se apropriavam diretamente
da terra, sem qualquer preocupação inicial em legitimar sua posse junto do
Governo, ou ao próprio Governo, no momento da legalização das novas
posses ou quando dos arrendamentos, às Câmaras Municipais auferirem
renda maior.

AS ETAPAS DE UMA MISSÃO CAPUCHINHA NO SUL DA BAHIA
Nesse trecho do nosso trabalho, procuraremos reconstruir as várias
etapas e momentos de uma missão capuchinha. O resultado final é fruto
da consulta não de um documento, mas de vários, que nos permitiu elaborar de forma sintética e abstrata, já que não se refere a nenhum aldeamento específico, um modelo que acreditamos seja representativo da
atuação dessa Ordem no século XIX.
Os missionários, como já destacamos anteriormente, eram sempre
voluntários e, no caso específico da Bahia no período considerado, de
origem italiana. Apresentavam sua candidatura de vinda para o Brasil
ao seu superior, em Roma, na Propaganda Fidei. Após as devidas análises
sobre a capacidade, habilidade e firmeza de fé, se aprovado, o missioná-
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rio era enviado para a Prefeitura brasileira que estivesse carente de pregadores, após aprovação do Governo Imperial, que lhe pagava a passagem
e diárias correspondentes.
Chegando à Prefeitura à qual estaria subordinada, o missionário
aprendia rudimentos da língua portuguesa e, quando possível, da língua
do grupo indígena com o qual iria trabalhar. Isso nem sempre era possível, pois, às vezes, nem sequer sabiam que grupo iriam missionar, quando
se tratava de domesticar e aldear, ou então não coincidia encontrar, na
Prefeitura, com missionários que tivessem trabalhado com o grupo ao qual
. se destinavam. Dizemos que aprendiam rudimentos da língua portuguesa
porque, ao consultarmos os relatórios enviados pelos missionários e sua
correspondência pessoal no convento de Nossa Senhora da Piedade, em
Salvador, observarmos que só eram inteligíveis os documentos escritos
em italiano, pois os que tentavam escrever em português eram totalmente
incompreensíveis. Logo, concluímos que os relatórios detalhados, que
eram enviados ao Diretor-Geral dos lndios, deviam ser escritos pelos professores do aldeamento ou por terceiros.
Algumas vezes, o missionário não era de imediato responsabilizado pela
direção de um aldeamento, mas· realizava uma espécie de "estágio" com
outro missionário mais experiente por algum tempo. Outros, entretanto,
quando a carência de pessoal era grande, já eram designados como missionários e diretores de aldeia, o que gerava transtornos e problemas de toda
ordem, ·devido à sua falta de habilidade no trato de questão tão complexa.
Um aldeamento se instalava a partir da notícia da existência de grupos
indígenas hostis ou arredios na localidade em que se pretendia estabelecer a
ocupação nacional. Quase sempre as notícias chegavam à Diretoria-Geral
dos índios através de cartas, ofícios e petições nas quais os fazendeiros e/
ou colonos afirmavam que os índios ameaçavam constantemente a sua segurança e o sucesso dos investimentos realizados com a plantação de
produtos a serem lançados no mercado. A decisão adotada, de imediato, era
a designação de um missionário, que podia ser deslocado de outro aldeamento já considerado apto a dispensar o concurso da sua ação, ou da
Prefeitura religiosa responsável pela administração da área. Utilizaremos
como exemplo um dos textos consultados:
"A V. Exa. recorre Manoel Caetano de Castro, morador na
fazenda denominada Santa Maria da Corte, sita à vila do Prado,
Comarca de Caravelas, a fim de que possa alcançar a segurança e
garantir sua vida, de sua família e dos seus vizinhos que, entregues ao
abandono, encara há anos com o roubo, a destruição e mesmo com
a morte.
Estabelecido o suplicante e sua família naquela fazenda há anos,
aí se tem conservado na sua plantação, da qual desde o ano de 185 3
e tem sido ... privado e roubado por uma onda de indígenas denominados Jaquinenricas, estabelecidos 4 ou 5 léguas de distância da fa-
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zenda do sup1icante, indígenas que não estando domesticados se entregam a fazer correrias e invasões nas fazendas próximas e com
especialidade na do suplicante como a que mais vantagem e saque
lhes proporciona.
Em agosto de 1853, teve o suplicante a infelicidade de ser assaltado pela primeira vez pelos ditos indígenas, em número de mais de
oitenta, que depois de ter devastado a plantação, pedindo-lhe farinha,
da qual de pronto foram providos com o receio de que não fosse
este e sua família vítimas de semelhante gente. A visados os ditos indígenas, não tardaram em novembro deste ano em fazer nova sortida,
em número de trezentos ou quatrocentos, por duas vezes no dia 26 e
30 e apoderando-se da fazenda do suplicante, a consideração sua,
conservando-se nela por espaço de 6 dias arrancando e tudo destruindo.
Colocado assim o suplicante em tão triste posição e sem outros recursos, lhes franqueou tudo quanto exigiam como alguns presentes e
poder abrandá-los, convidando-os a descer para o povoado, sendo
guiados e conduzidos pelo filho do suplicante, ao que anuíram ...
partir. . . dois homens estabelecendo a demora de quatro dias para a
volta e . . . conservaram o suplicante e seu filho debaixo de cerco.
Satisfeito as . . . com a prisão o receberam no povoado, voltaram e
então retiraram-se prometendo ao suplicante nova visita.
Por semelhante fato, pelos convites e aceitação de descerem ao
povoado, bem vê V. Exa. a felicidade da domesticação de semelhante
gentio, com o que não só lucrará o público, como o suplicante, livrando-se das suas hostilidades, o que certamente já se teria conseguido
se outro fosse o missionário, que o antecessor que V. Exa., para cá
enviou, o qual demorando-se na casa do suplicante três meses, não os
procurou, se bem que fosse informado que existiam aldeados em
distância bem próxima, omissão esta, talvez devida a sua pouca
aptidão para semelhante mister.
Nesta circunstância, .. vem o suplicante recorrer a V. Exa. a providência da remessa de um missionário que os catequise e isto brevemente a fim de. . . o dano que lhe está eminente ou então qualquer
providências que V. Exa. aprouver mais . . . vista do governo a segurança individual." (Castro, ms. 06. 08. 1853).
Ao chegar ao local, o missionário fazia uma ava1iação da realidade das
informações e da possibilidade concreta de estabelecer o aldeamento planejado. Muitas vezes, o insucesso do projeto era determinado pela mobilidade
dos grupos a serem contactados, o que fazia com que nem sempre os índios
fossem localizados, levando o missionário a voltar ao ponto de origem, ou
ficar à disposição do Prefeito do Hospício.
No entanto, quando o missionário obtinha sucesso na empreitada inicial, contratava homens nas povoações vizinhas que o ajudavam nos trabalhos preparatórios de instalação. As primeiras providências eram as de
fazer a derrubada das matas, geralmente formando uma clareira. Em se-

-167-

guida, faziam a queimada e o plantio daqueles produtos essenc1a1s para o
sustento dos índios, na fase inicial de acomodação dos futuros aldeados.
Solicitava-se, então, ajuda aos moradores do local, sob forma de esmolas,
mas principalmente aos cofres do Governo ~rovincial, para que este repassasse cotas de verba da catequese.
A próxima atividade desenvolvida era a construção da casa a ser
ocupada pelo missionário, que servia também de depósito para os produtos
agrícolas colhidos e para o material enviado pelo Governo para o estabelecimento do contacto. Esses objetos constituíam-se de manufaturados, ferramentas na sua maioria, além de carapuças e das tradicionais miçangas,
que, apesar de terem pouca utilidade prática, deveriam exercer fascínio
sobre os índios isolados, pois a freqüência dos pedidos de tais artigos era
significativa e constante, não obstante o passar dos anos. A casa deveria
ter amplas varandas, que seriam usadas, provisoriamente, para a celebração
das missas diárias.
Enquanto se aguardava a chegada do material solicitado, continuavamse os trabalhos de preparação de novas roças destinadas, não só ao sustento
dos índios mas, quando possível e sendo área propícia, a produtos típicos
de mercado, no caso o cacau e o café. Construíam-se, ainda, bolandeiras
para o fabrico de farinha a ser oferecida em abundância aos índios recéminstalados e ainda não capacitados a suprirem o seu sustento, além de
oferecer-lhes a imagem da fartura de alimentos como vantagem para a
aceitação do contacto. Nesse momento, esse fator tinha importância muito
grande, pois, a redução violenta dos territórios de caça, coleta e plantio
das comunidades indígenas, era uma das razões fundamentais para a aceitação das condições impostas pela sociedade dominante.
Chegando o material necessário para o contacto e as roças estando
em produção, o missionário internava-se nas matas em busca dos índios,
deixando o aldeamento sob administração de contratados pagos na forma
de diárias e alimentação (aguardente, carne-de-sertão, farinha). O frade
encarregado dos trabalhos viajava acompanhado de remeiros e guias, e
usava canoa·s construídas no aldeamento. Transportavam o equipamento
recebido para o serviço, alimentos, ferramentas e roupas, além do necessário para o culto religioso.
Escolhiam áreas próximas ao local em que se situavam os índios e
erguiam uma cruz junto à qual rezavam missas diárias. Construíam um
pequeno abrigo onde colocavam a bagagem e se recolhiam à noite.
Geralmente, o missionário se fazia acompanhar de um "língua", encarregado de estabelecer os contactos iniciais e de servir de intérprete entre
os índios e o missionário. As esparsas indicações sobre como o contacto
era estabelecido, permite-nos informar que o processo não era muito diferente daquele que conhecemos no século XX:
"Fizeram-se-lhes alguns presentes de ferramentas, carapuças,
farinha, carne, peixe etc: à vista disto, alguns, que do mato nos esprei-
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tavam, foram-se aproximando, ainda que muito desconfiados, e reuniram-se em número de doze, sendo cinco mulheres, duas das quais traziam os filhinhos agarrados ao pescoço, e seguros unicamente por uma
embira, que passando por uma coxa deles ia dar volta na cabeça delas.
O bom tratamento recebido os tornou muito satisfeitos, e fez-lhes
perder a grande desconfiança, enchendo-nos de abraços, batendo palmas, e gritando Jac-je-menú, termo de que se servem para indicar paz
e amizade: muito espanto e mesmo medo, lhes causou a vestimenta do
missionário, com quem à custo se familiarizaram, e a quem chamavam
de lnk-jac de Tupan, irmão de Deus, cuja existência eles conhecem,
e de quem se temem até de pronunciar o nome, porque lhes não
mande alguma trovoada, segundo dizem na sua ignorância. Porque se
lhes não aumentasse a desconfiança, fizemos conservar as canoas com
a nossa gente na margem oposta do rio, que observavam com bastante
temor, sem dúvida, lembrando-se das traições de que têm sido vítimas
na vila do Prado, e em outros lugares; e poucos estivemos com eles.
Para vermos o efeito que neles faria a música, mandamos buscar
a viola de um soldado, e ao toque dela alegres dançaram a seu modo.
Não havia proporções para aí passarmos a noite; e como eles
satisfeitos nos prometeram ir ao nosso encontro no morro d' Arara,
com toda a tribo daí a dois dias, continuamos no fim da tarde a descer
o rio para pernoitarmos na Coroa d' Alegria.
O machado foi a ferramenta que mais lhe agradou, e de que pareciam conhecer o uso, porque, logo que os recebiam, experimentavam
nas árvores se cortavam bem; em um momento desapareciam com os
presentes e regressavam em busca de novos. Andavam pelo mato com
a maio( rapidez e só os víamos quando já muito próximos. Estavam
todos nús, os homens robustos, bem feitos, de semblante alegre, com
as orelhas furadas; as mulheres são magras e usam uma grande roda
de pão, que trazem metida rente os cabelos da cabeça, únicos que
não arrancam. A compostura do capitão Mac-Mec consistia em três
voltas de contas ao pescoço, de que fez brinde de duas ao Juiz de
Direito e uma ao Juiz Municipal. Aquele sítio se deu o nome de
Encontro Feliz: mostraram sentir a nossa separação e na margem
do rio se conservaram batendo palmas até que perderam de vista as
nossas canoas" (Barbosa d' Almeida, 1867:443-444).
Como pudemos observar pelo texto acima citado, a troca de presentes
e a aceitação do diálogo eram os primeiros passos que levavam a uma
aproximação e à possibilidade de · convencer os índios a abandonarem os
territórios ocupados e se mudarem para a área que lhes havia sido reservada.
A mudança era geralmente demorada, porque exigia a criação, por parte
dos índios, de novos hábitos de consumo, que apenas podiam ser atendidos
e satisfeitos ao aceitarem sua incorporação ao sistema de dominação da
sociedade nacional, único canal por meio do qual podiam ter acesso aos
produtos que passavam a ser importantes para o seu sistema de consumo.
-
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Além de sua submissão à sociedade nacional, que os tornava consumidores
dependentes, era necessário também que os índios passassem a confiar nas
novas relações estabelecidas. Daí porque, nessa etapa inicial, os agentes
responsáveis pelo contacto, procurarem manter uma relação de simetria,
estabelecendo o regime de trocas e tentando apenas lentamente assumir o
controle sociàl.
/
Havia casos, entretanto, em que eram os índios os que procuravam os
missionários nos aldeamentos, em fase inic_ial de criação ou já em funcionamento, para ali se instalarem. As razões apontadas para tal fato ocorrer,
eram os constantes combates que esses grupos mantinham com os outros
indígenas desalojados de seus habitats pelo avanço da sociedade nacional,
que, ao lhes reduzir os territórios de caça e coleta, acentuava a competição
por recursos. Além de terem de enfrentar essa pressão, também a competição se estabeleeia diretamente com os nacionais pelas terras e produtos.
Aldear-se sob a direção dos Capuchinhos, que desenvolviam formas de
compulsão mais brandas, terminava por ~e tornar uma alternativa de
sobrevivência mais viável que continuar uma luta sem quartel no interior
das matas. Citaremos trecho de um documento consultado em que tal realidade se expressa claramente:
" . . . o Sr. Guna e o Sr. Vitale e outros homens que me acompanharam para a mata, pela parte sul no dia 20 de setembro até o dia
27 do mesmo mês, quando o mesmo capitão Jupporoca apareceu no
sítio chamado Sarará, onde estava o Sr. Serafim dos Anjos com toda
a sua família, e, aí mesmo, o José (língua) perguntou aos índios por
qual motivo tinham passado para a parte sul do Mucury, responderam
mostrando uma flecha de Botocudos e disseram diante de todos, que a
nação dos Botocudos os fez fugir do norte ao sul do mesmo rio ... "
Vis de Porto Alegre, ms, 06 . 11 . 1845).
Após a instalação dos índios no aldeamento, era-lhes dado um prazo
em que deveriam aprender a praticar a agricultura, necessária inicialmente
para o seu sustento e, mais tarde, para a colocação de excedente no mercado, ou de produtos especialmente a ele destinados, como se pode observar
abaixo:
"
os índios de Olivença, sobre agricultura apenas alguns têm
umas rocinhas de mandioca para comer; indústria só tem de se tornarem jornaleiros pelo preço de 320 a 400$ por dia com comer e...
comércio nenhum deles tem; finalmente, o melhor meio que o governo
poderia empregar em benefício daqueles índios, é sujeitá-los a um
Diretor e esse com obrigação de fazê-los plantar em tempo próprio e,
no tempo que lhes sobre, alugá-los a alguns proprietários e esses dirigirem-se ao Diretor para receber o respectivo pagamento; enquanto
os índios de São Pedro de Alcântara, eles têm plantações de cacau e
café, sua indústria é de fazerem canoas, seu comércio é nenhum ..."
(Câmara de Ilhéus, ms, 22. 03 . 1851).
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Superada essa fase, em que a aprendizagem das técnicas agrícolas era
considerada como satisfatória, e estando os índios já habilitados ao exercício de outras atividades, eles recebiam treinameno em novas artes mecânicas,
estipuladas a partir das necessidades e exigências dos moradores locais.
Essa orientação pode ser observada, entre outros documentos, no
trecho deste que abaixo citaremos:
" . . . Igualmente convém ter um ferreiro que fabrique e conserte
as ferramentas das duas aldeias do rio Catulé e a dos Mongoyós de
que é missionário o Frei Rainero de Ovada e a dos Botocudos dirigida
por Frei Luis de Grava e vá ensinando aos índios adolescentes este
ofício tão necessário aos lavradores, como representa o Prefeito ... "
(Madureira, ms, 13. 12. 1854).
Outro tipo de treinamento estimulado, era o de aprenderem as técnicas
básicas necessárias à implantação e conservação de estradas. Uma das
primeiras a serem construídas, logo após a instalação, era a que ligasse o
aldeamento às demais povoações locais. Em nome da segurança e da
necessidade de receber bens indispensáveis à sua vida, o que se fazia era
inserir o aldeamento nas rotas comerciais e valorizar-lhe as terra com a
criação da infra-estrutura viária, à qual, aliás, servia para acelerar a
expropriação das terras da comunidade. Constata-se tal afirmativa em muitos
documentos, mas escolhemos um trecho do que citaremos a seguir:
" Diz Frei Vicente Maria de Árcole, missionário . . . Capuchinho
catequista dos índios bravos Camacãs e vigário encomendado da Freguesia de São Pedro de Alcântara, vulgo Ferradas, que em vista dos
serviços prestados ao Exmo. Governo pelos índios da sua aldeia, tanto
para render navegável o rio Cachoeira do ponto Mutucugê até as Ferradas; obra de 3 léguas; como em marcar a estrada de comunicação
entre a Vila de Vitória e dos Ilhéus; compreendia também a edificação
da Igreja Paroquial coberta com telhas; por isso pede a V. Exa. que
queira dignar-se mandar-lhe dar um fornecimento de ferramentas:
como machados, foices, enxadas, facões, algumas folhas de serra para
levar a mão, algumas peças de algodão da terra para vestir os homens,
outras de chita para vestir as mulheres e uma arroba de pólvora com
chumbo para caçar, sendo este o único meio para obter alguma carne.
Portanto ... " (Martins, 06. 12. 1850, ms).
Outra meta estabelecida, a curto prazo, era a construção de casas de
taipa para abrigar as famílias nucleares indígenas uma vez que esta arrumação espacial e a distribuição dos moradores em casas individuais era um
elemento essencial para o aceleramento da reorganização grupal nos moldes
da sociedade nacional, pois eliminava os pontos referenciais de identificação
e solidariedade. A construção dessas casas era muitas vezes quase
contínua quando o aldeamento funcionava como centro catalisador das populações indígenas da região.
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Novos investimentos eram feitos nos casos em que o aldeamento prosperava por estar numa região em que a expansão nacional ainda se fazia
lentamente, visto que sua inserção no mercado ainda era em caráter experimental, embora já houv((sse ocorrido o primeiro assalto aos territórios indígenas, que resultara na criação do aldeamento.
Assim, alguns aldeamentos recebiam dotações especiais para a construção de mais engenhocas, alambiques, casas de farinha e outras unidades
transformadoras dos produtos agrícolas plantados.
Sob este pano de fundo de caráter administrativo, o que se processava
era a gradual desarticulação da sociedade indígena pela imposição de novos
padrões sociais referentes tanto à estrutura política quanto à econômica e
social. As pressões desenvolvidas atingiam, portanto, todos os níveis da
organização, eliminando a possibilidade desses grupos manterem a sua
sociedade articulada e conservarem o seu padrão organizacional peculiar,
objetivo explícito da política indigenista, como se observa no seguinte
documento:
"Em virtude da conferência verbal que V. Exa. se dignou conceder-me, passo a prestar informações acerca dos meios mais eficazes de
trazer, se não à completa civilização, ao menos tornar.. mais saciáveis
e menos destruidores os gentios que estanciam nas matas do rio Pardo
e dos rios que nele têm a sua foz. Julgo que proporcionando a V. Exa.
os meios que passo a apontar, senão sanar o mal que sofrem os fazendeiros do interior, ao menos há de minorar-lhes o sofrimento e com
a continuação e andar do tempo, tornar essa porção de selvagens, que
não deixam de ser nossos irmãos, úteis a si e à sociedade, mormente
na presente época em que os braços livres escasseiam. O primeiro e
mais eficaz meio de dar começo a essa cruzada pacífica, é a residência
permanente entre a horda mais numerosa de um missionário apostólico,
que mediante a civilizadora religião do Crucificado, vá conduzindo e
e ensinando nessas almas virgens a necessidade do trabalho para com
ele haver as comodidades da vida social.
Quando e de acordo com o missionário, haverá um administrador,
que reunindo a perícia agrícola à prudência e vigor de caráter para se
tornar respeitado, dirija os trabalhos da lavoura de forma que haja
sempre abundante alimentação por ser esta a única ambição dos
selvagens; para que não falte abundância, deverá haver três grandes
roças plantadas de mandioca e para o fabrico desta haverá a indispensável bolandeira e dois ou mais fornos para cozer a farinha devendo
estender as plantações a cereais, legumes, frutas, especialmente a bananeira, e propagar a plantação da árvore da Fruta-pão e mais tarde
ir iniciando a plantação de cacau, café e outros produtos de exportação
e consumo, com o que se reembolsará o governo com vantagem as
despesas feitas com esta colonização.
O administrador deve ir provido de meios para sustentar os selvagens enquanto pelas plantações se não puder fazer esse dispêndio e
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bem assim ter à sua disposição ferramentas de lavoura, como enxadas,
machados, foices , facas de arrastro ou facões, alguma ferramenta (a
mais indispensável) de carapina, anzóis, canoas e etc.
Estabelecidos estes meios e havendo boa administração e igual
distribuição, tratamento dócil e trabalho demorado para vencer a indolência natural dos selvagens, estou convencido que nada será mister
para que esses infelizes reconheçam, em pouco tempo, as vantagens
da vida social à errante e precária em que permanecem, trazendo este
este estado de coisa à nossa lavoura braços que até agora se tem
empregado em destruí-la, roubando às fazendas e plantações que lhes
ficam limítrofes por cuja causa tem deixado de serem aproveitados os
terrenos fecundadíssimos de cuja a riqueza não só aproveitariam os
particulares que os explorasse.m como o Estado, com o aumento da
produção" (Madureira, 05. 03 . 1856).
Os trabalhos desenvolvidos pela administração, em nenhum momento,
previam a demarcação das terras dos aldeamentos, apesar de tal medida
estar contida na legislação. As justificativas eram as mais variadas, particularmente a sobrecarga de atividades nos momentos iniciais de trabalho
de instalação e da falta de recursos. Superada a fase inicial, alegava-se ser
desnecessária a demarcação, pois, os índios aldeados já eram considerados
capazes de a dispensar e de viverem sem aldeamento, passando a ser considerados como trabalhadores nacionais, ainda que, na verdade, a classificação de "destribalizados", que lhes era aplicada, nunca correspondesse à
realidade vivida pelo grupo.
O grande símbolo de integração efetiva do aldeamento e dos seus moradores à sociedade nacional, era a construção da igreja em seu perímetro.
Nesse momento, os organizadores do aldeamento, Capuchinhos no caso,
estimulavam o reconhecimento da Igreja como sede paroquial, o que
representava um avanço na importância do seu trabalho e uma prova
inconteste do sucesso da sua missão entre os índios. Pode também ser
entendido, por nós, que a pres~nça de não-índios já começava a predominar
na região. Para a comunidade nacional ali fixada, o reconhecimento da
região como paróquia era também uma vitória significativa, pois representava um passo importante para descaracterizar a área como aldeamento
indígena. A partir desse momento, ficaria mais fácil a extinção e a transformação da antiga aldeia em povoado ou vila, a depender do seu desenvolvimento. Um exemplo claro desse tipo de argumentação é o texto, que
citaremos:
"Tendo-se determinado aos habitantes do Distrito do Verruga,
no município da Imperial Vila da Vitória, a construírem uma igreja,
projetada desde o tempo do missionário F. Francisco Antônio de Falerno, meu antecessor, dentro das terras da missão pertencente a
essa Diretoria, e de nome Cachimbo, onde existe já uma povoação
bastante numerosa e que em 1859 a Assembléia Legislativa Provincial
decretara-lhe uma cadeira pública primária e que cuja (sic) situação
topográfica, Exmo. Sr., protegida pelo governo, certamente não deixará
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de tomar um dia uma posição de incontestável vantagem para este
centro da Província, primeiramente por seu porto, onde podem chegar
com facilidade os negócios de transporte da bem conhecida navegação
do rio Pardo, que se estende até a vila de Canavieiras, cinqüenta e tantas léguas rio abaixo, como também por ser o ponto mais próprio de
defesa contra as agressões dos selvagens que existem ainda em grande
massa dispersos nestas vastas e ricas matas, ameaçando de contínuo a
vida e a substâncias (sic) dos moradores vizinhos ou dos viajantes que
navegam o dito rio Pardo ou descem pela estrada, que do interior vai
ter no ponto da vila de Ilhéus e justamente para facilitar a civilização
dos índios aldeados; outrossim, em relação à grande distância que da
sobredita povoação existe à vila da Vitória, que é de quatorze léguas
de caminho quase intransitável em sua maior parte, tornando-se desta
sorte, as precisões de cada indivíduo um não pequeno obstáculo e
sobretudo para as classes menos comodas. Movida, portanto, para o
bem público e religioso e pelas razões já expostas, restou-me, Exmo.
Sr., aceitar a direção da dita igreja. Promoveu-se logo uma subscrição
entre os presentes cidadãos da localidade, o que produziu à quantia de
3.195$000, bem assim fotam escolhidas duas pessoas idôneas para
que se encarregassem da cobrança dos dinheiros ...
Dando presentemente conhecimento a V. Exa. por escrito, porquanto o ano passado tive a honra de o fazer verbalmente a respeito da
dita obra, não só por ser pública, mas que também pertence à missão
de que me acho encarregado e tendo-a já V. Exa. julgado-a digna de sua
aprovação, certamente jamais deixará de a tomar debaixo de sua proteção a fim de que prosseguir com aquele desenvolvimento que tem
tido até agora e não fique paralisada uma obra que tantos trabalhos e
sacrifícios tem custado a estes pobres povos, que convencidos também
de que tem o amparo de V. Exa., nada valerão semelhantes esforços
e tudo será suficiente para bom desempenho de uma obra tão pia.
. . . Praza a Deus que esta obra seja coroada conforme as nossas
intenções, as quais em verdade não são outras senão o bem da religião
e engrandecimento do Estado" (Grava, ms. 11 . 06. 1864).
Porém, outros mecanismos podiam ocorrer, mas tenho como conseqüência final a desarticulação do aldeamento, um deles era a fuga dos índios
em busca do missionário que os havia aldeado - "Retirado em 1850 por
ordem do Prefeito, que depois faleceu, Frei Francisco de Troina foi seguido
pelos Botocudos em massa até quase o litoral e não quiseram eles mais
voltar para o Saco e fundaram por si mesmos a sua aldeia na Barra do
Catolés" (Madureira, ms, 22. 1O. 1855). Quando tal fato ocorria, a infraestrutura montada era aproveitada para a implantação de outra aldeia e os
bens absorvidos pelo novo grupo, que ali se instalaria, ou transferidos para
outros aldeamentos em fase de implantação.
Outra possibilidade, era a de o missionário abandonar a aldeia para
viver com membros das vilas próximas. Citaremos um dos textos que se
referem a esse tipo de situação:
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"Tendo sido nomeado missionário dos Botocudos do rio Pardo,
Frei Luís de Grava, desde 1853, com a gratificação de 600$000 do
cofre geral, só em 1854 chegou a aldeia dos Catolés, onde se achavam
os ditos Botocudos, e em poucos dias deixou-os, subindo para a povoação de Cachimbo para viver entre os moradores deste lugar ..."
(Madureira, ms, 19. 12. 1856).
Nessa situação, as terras tornavam-se alvos mais fáceis de penetração
por parte dos nacionais e o caminho geralmente adotado era o de aforamento das terras do antigo aldeamento, toda vez que um particular assim
o solicitava, como se pode obse,r var no exemplo que usaremos:
"Antero Augusto d' Albuquerque Bloem requer a V. Exa. o aforamento de terrenos que têm sido habitados por índios nas margens do
rio Una da Comarca de Ilhéus.
Esses terrenos estão hoje devolutos porque a população indígena,
aldeando-se em diversos lugares, os têm abandonado.
O § 8 da Lei n.0 1.114, de 27 de setembro de 1860, permite que
se afore terrenos nas circunstâncias do requerido, ampliando, por
conseguinte, o art. 1.º da Lei n.0 601, de 18 de setembro de 1850, que
não permite a aquisição de terrenos devolutos senão por título de
compra.
Sendo, portanto, facultado o aforamento o que me parece tornar
o suplicante capaz de ser atendido e que é, sem dúvida, conveniente
dar esses ter,renos à cultura" (Deiró, ms, 24. 02. 1861) .
.#

Processando-se o aforamento ou o arrendamento, as etapas seguintes
ocorriam com grande rapidez, inclusive com a participação e apoio das
Câmaras Municipais, principais beneficiárias dessas medidas, pois eram
encarregadas de receber os recursos auferidos e os aplicavam em benefício
próprio. As queixas dos Diretores de Aldeia eram constantes e os argumentos usados pelas Câmaras eram sempre de que os índios não mais necessitavam ou precisavam tal tipo de apoio. Usaremos, para exemplificar, uma
troca de correspondência relativa a Aldeia de Santarém em que tal situação
se expressa com toda a clareza:
"Não posso prescindir de ainda mais uma vez dirigir-me a V.Sa.
pedindo providências contra o fato arbitrário da Câmara Municipal
desta vila, que desconhecedora de suas obrigações, entende que o seu
bel-prazer pode tirar vinditas, aberrando a Lei e deixando de entregar
o que lhes é determinado.
Tendo eu mandado afixar editais para que os rendeiros da légua
de terras concedidas aos índios desta vila procurassem de mim
os preciosos arrendamentos, visto a pertinência da Câmara em não
querer mandar-me os livros, que mais uma vez tem sido por mim re-

-175-

quisitados, eis que em 1O de julho passado findo, reuniu-se extraordinariamente com o único fim de inutilizar esta minha deliberação mandando fazer público por editais que ninguém pagasse foros a mim ou a
alguém por mim autorizado sem decisão do Exmo. Sr. Presidente Provincial, sob pena de perderem os que houvessem pago.
O serviço público, mesmo os interesses dos índios, uma fração
dos que com o nome da Câmara têm convertido em seu benefício o
produto da légua arrendada em grande parte, urge que V. Sa., consiga
do Exmo. Presidente da Província pronta decisão a respeito de um
negócio tão interessante por qualquer lado que se tome." (Gondim, ms,
08. 06. 1848).

A resposta da Câmara não se fez esperar:
"A Câmara Municipal dessa vila vem de informar a V. Exa. sobre
o ·que representou o Diretor dessa vila ao Diretor-Geral dessa Província
contra essa Câmara sobre cujo obj.eto informa a V. Exa. que esta
vila não é aldeia e sim vila, a qual foi criada com o nome de Nova
Vila de Santarém desde 5 de abril de 1759, pois os índios que existem
nesta vila são civilizados não precisam Diretor, tanto assim que quatro
del.es fazem -corpo desta Câmara, quanto a dizer q9e a Câmara fez
publicar por edital para foreiros não pagarem a àquele Diretor, é verdade, pois só convinha que ele cobrasse quando V. Exa. decidisse se
àquele Diretor pertencia tal direito e não à Câmara, porquanto essa
referida Câmara cobra esses prédios a mais de 40 anos e desses dinheiros para a seus empregados e as mais despesas necessárias porque esta
vila, Exmo. Pes., é pequena e os rendimentos que tem de quarenta
réis ... de espírito e 820 cabeças de gado e aferição de que as rendas
não chegam para as despesas dela conforme V. Exa. verá nas contas
que esta mesma Câmara presta à Assembléia Provincial, enquanto a
declaração que fez o mesmo Diretor de que uma fração dos índios
empregados nesta Câmara têm convertido em seu benefício o produto
da légua arrendada em grande parte, é assaz estranho à mesma Câmara, porque sendo esse o último ramo que ela para pagar aos empregados dela e as despesas públicas, e sendo esses rendimentos arrecadados pelos procuradores respectivos e por estes pagos as despesas
eventuais, não. podia ter lugar em prol dos interesses dos índios essa
grande parte das rendas que afirma o mencionado Diretor. E isso é
tudo quanto podemos esclarecer a V. Exa. sobre tal objeto." (Taveira
e mais seis representantes da Câmara de Santarém, ms, 16. 12. 1848).
As providências desencadeadas a partir desse momento crucial na
vida do aldeamento era a de reconhecer, no máximo, os direitos individuais
de alguns membros da comunidade indígena dando-lhes lotes individuais,
enquanto o patrimônio comunitário era repartido entre cidadãos da vila:
"A vista dos documentos que devolvo a V. Exa. da Câmara Municipal
de Santarém e do juiz de Direito da respectiva Comarca, passo a expor
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a V. Exa. quanto me ocorre em resposta ao ofício de V. Exa. de 03
de fevereiro deste ano.
Primeiramente o Exmo. Sr. Pinheiro, quando Presidente da Província, em seu ofício de 26 de agosto do ano passado comunicou-me
ter respondido à Câmara de Santarém que é fora de questão que se
deve assignar a cada índio, a porção que lhe for necessária para cultivar e que o restante da terra, que não for aproveitada, deverá continuar sob a administração dessa Câmara para as arrendar (opinião
esta que me parece muito consentânea com o Decreto n.0 426) e aplicar o seu produto às despesas do município, do que resulta utilidade
aos índios, que não devem desfrutar em ócio o rendimento das terras
que não cultivam.
Não obstante esta decisão do governo, toma a Câmara de Santarém, pretendendo ainda que tendo sido elevada à categoria de vila, o
lugar de onde tomou o nome desde abril de 1759 (há noventa anos),
os índios, aliás seus descendentes hoje civilizados, e dos quais quatro
atualmente vereadores, não deve ali haver mais um diretor da aldeia;
e por conseguinte entendem por tramandar (sic) por um edital as
ordens e atos do diretor daquela aldeia suposta extinta e enfim atendendo a seus poucos reditos por ato seu próprio (conquanto aciona,
insinuando, pelo governo transato) distribuindo o produto da terra,
que ainda é patrimônio da aldeia de Santarém, para pagar a seus empregados
municipais.
1
O Juiz de Direito, em resumo, diz que com efeito não convém
mais um diretor de aldeia para Santarém e que o produto da légua
de terra deve fazer parte da receita daquela Câmara Municipal. Ora,
pelo artigo 2.0 do Decreto n.0 426 acima apontado de 24 de julho
de 1845, os diretores de aldeias são nomeados pelo Presidente, como
pois a Câmara de Santarém tenta impedir por um edital os atos da
Diretoria da aldeia, não tendo ao menos, no momento da nomeação
do Diretor representado ao Governo que Santarém era vila desde 1759
mostrando que os rendimentos da aldeia tinham passado legalmente
a ser rendimentos da vila?
Como a Câmara de Santarém não se tivesse conformado com a
decisão do Governo e pareça ignorar toda a Doutrina do Decreto citado, principalmente as do artigo 1.0 4 1, 3, 4, 5, 13 e 30, parece-me
achar-se no -caso de ser advertida por V. Exa. para não continuar a
fazer publicar editais, opondo-se aos atos de autoridade legítimas, como
é o Diretor de Santarém aceito por proposta desta Diretoria Geral e
nomeado pelo Governo da Província.
Quanto ao que se expõe o Juiz de Direito da Comarca nada dizendo de plausível ou que harmonize com a Doutrina do citado Decreto
e as Leis em vigor, nada tenho a informar a V. Exa.
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Existindo pois conflito entre a Câmara de Santarém e o Diretor
da aldeia que se acha encravada naquela vila, a V. Exa. compete providenciar como melhor entender" (Lima, ms, 24. 1 1 . 1849).
O despacho do Presidente da Província foi contrário aos índios e a
vontade da Câmara satisfeita, como representante dos interesses da sociedade nacional. O drama vivido pelos índios atingidos por tais medidas é
descrito por outro documento referente a aldeia de São Fidelis:
"Satisfazendo ao que determina V. Exa. em seu ofício reservado
de 9 deste mês, sobre o ex-aldeamento de São Fidelis desta Comarca
e sobre o conteúdo do ofício de engenheiro encarregado das colônias
ao sul desta Província se me oferece informar o seguinte:
O ex-aldeamento de São Fidelis era composto de grande número
de descendentes de índios que viviam em terras da aldeia, tendo alguns
somente casa, e a maior parte, além de casas, roças de mandioca,
pastos e diversas plantações.
Ainda hoje ali residem eles, apesar de estarem assustados e ameaçados de ficarem sem as terras por não quererem reconhecê-los como
legítimos descendentes dos índios da ex-aldeia.
Em parte destas terras existem também grande número de rendeiros e de possuidores, tendo todos eles benfeitorias, mas alguns por falta
de meios têm deixado de pagar as rendas e caíram em comisso.
Se o ex-diretor da aldeia tivesse inteligência e tivesse cumprido
os seus deveres certamente das terras da aldeia devia constar, não só
o nome de todos descendentes dos índios, como a relação dos rendeiros
e possuidores das terras do ex-aldeamento.
Creio, porém, que nada disto existe, atento o pouco cuidado de
alguns anos a esta parte merece este ramo do serviço público e a
falta de habilitação e zelo do ex-diretor. Assim, pois, me parece que
o aldeamento de São Fidelis não estava ainda no caso de ser extinto
para formar um distrito colonial porque não se dava e não se dá naquela hipótese do Aviso n. 0 172 de 21 de outubro de 1850.
Extinto, porém, como foi o aldeamento cumpre agora acautelar
os interesses desses infelizes, que são em grande número, alguns dos
quais já me tem procurado para se queixarem das violências dos trabalhadores e prepostos do engenheiro que os ameaçam de ficarem
sem as terras que possuem.
A todos que me tem procurado tenho dito que se dirijam a
V. Exa. que os atenderá e que somente as terras que forem julgadas
devolutas serão dadas pelo governo aos colonos.
O que mais atemoriza ess·a gente é o fato de se ter feito ...
derrubadas, picadas e outros serviços e também compra de casas para ·
colonos sem lhes dar a menor cx.plicação e satisfação e tudo isto se fez
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com esparito de todos antes de estar extinto o aldeamento, cujos terrenos têm de ser demarcados e medidos e aproveitados de acordo com
as leis vigentes, como bem explicou o A viso de 4 de outubro do ano
findo para então serem dados aos colonos.
Desde que estou nesta comarca sempre ouvi dizer que os índios
tinham uma légua de terra e que estava quase toda ocupada, mas, entretanto, agora o engenheiro informa que é de uma légua e meia a
extensão e que ainda restavam 331 lotes para igual número de famílias, dadas aos índios e posseiros as terras que eles ocupam.
Isso realmente surpreende-n1e e a não se ter medido a esmo a
terra, incluindo-se a de particulares como tenho notícias por queixa
que já me fizeram alguns confinantes das terras da aldeia. Não sei
como explicar esse aumento de terreno, salvo se os moradores desta
cidade a quem ouvi estão em erro sobre a extensão das terras da aldeia.
Talvez seja fácil verificar-se isso, se os livros das terras constar,
como disse, -0 registro da concessão dessa sesmaria ou na Repartição
da Diretoria Geral dos lndios. Admitindo-se porém, que seja a terra
do aldeamento de légua e meia de extensão e não de uma légua,
como me dizem, não está ela ainda no caso de formar um distrito
colonial, porque pelo Decreto de 19 de janeiro de 1867, art. 1.0 ,
cada distrito deve conter' pelo menos, em seu perímetro uma área
equivalente a um território de 4 léguas quadradas, ou seja 174 240m
para ser dividida em lotes urbanos.
Sobre a conveniência da Colônia de São Fidelis,
que o lugar, além de insalubre, como é quase todo
Valença, é impróprio para a colonização, por ser mui
e por estar todo circundado de moradores nacionais,
costumes são inteiramente diferentes.

direi a V. Exa.
o município de
perto da cidade
cujos hábitos e

Esta mistura, assim de chofre, dos nossos patrícios com estrangeiros da qualidade dos que têm vindo ultimamente, pode ser causa de
continuada:; questões e calamidades que se não poderão prevenir.
Por último informo a V.Exa. que, até 21 de outubro findo, somente existiam seis ou sete colonos, inclusive o intérprete e que ouvi
dizer que o restante dos imigrantes que existiam nesta cidade não
.
.
queriam vir.
Por essa ocasião, como aqui o boato de que se traziam colonos da
Colônia Muniz, mas a isto não prestei crédito, porque me parece impossível que o Governo depois de tantos sacrifícios e desgostos consinta em tal remoção, que é um desproveito da Colônia Muniz e sem
vantagem para a nova Colônia de São Fidelis.
São estas as informações que posso dar a V . .Exa., em seu alto
critério as apreciará devidamente. (Juiz de Direüo de Valença, ms,
18.01. 1875).
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Esse documento apresenta uma outra forma possível de encerrar-se a
vida de um aldeamento: a de sua transformação em colônia para estrangeiros
ou mesmo para nacionais. No caso do Sul da Bahia, houve uma predominância das colônias nacionais devido ao insucesso das colônias estrangeiras.
Inúmeras aldeias já em fase adiantada de contacto entre índios e nacionais
foram atingidas por essa prática. Colonos nacionais, principalmente sergipanos e do norte da província da Bahia, eram instalados nas terras dos
aldeamentos, aproveitando a infra-estrutura construída pelo trabalho indígena e com os recursos do Governo Imperial ou provincial, usando a
mão-de-obra dos "descendentes" dos índios ou dos chamados "civilizados",
que por ali ainda sobreviviam, e alegando-se a necessidade do fortalecimento
do contacto destes com representantes da sociedade nacional objetivando-se
a aceleração no seu processo evolutivo.
Um dos exemplos mais interessantes dessa forma de extinção do
aldeamento é o ocorrido com a aldeia de Ferradas, também conhecida por
São Pedro de Alcântara. Usaremos alguns trechos de relatórios do missionário responsável por tal transformação: Frei Luís de Grava:
". . . Portanto, Exmo. Sr., se hoje existe ainda algum comércio
nesta estrada deve-se atribuir as acertadas providências dadas pelo
antecessor de V. Exa. que, com tanto tino, criou a mencionada colônia
e mandou limpar a estrada porque realmente tanto os negociantes como
os passageiros não queriam por a riscos suas vidas pelos contínuos
acometimentos dos índios selvagens, que últimamente, recrudesceram.
Assim não basta ter desaparecido, graças à misericórdia Divina o grande flagelo da seca, que tanto assolou ainda há pouco tempo o norte da
Província, porquanto deve-se povoar estas matas, que além dos benefícios mencionados, muitas famílias pobres achavam para melhorar
suas posições pela fartura do terreno que agora não possuem. Enquanto a afluência dos povos, esta já foi chegando, tanto assim que
aqui estão uma família vindas até do lado da área da estrada de Nazaré por causa da seca e consta-me que o número não é pequeno dos
que se acham prontos para irem povoar estas matas só pela notícia
da fertilidade dos terrenos ..." (Grava, ms, 29. O1 . 1872).
"Bem como que sendo a posição desta colônia o principal ponto
de apoio de segurança e garantia dos tropeiros que descem do alto
sertão em demanda do excelente porto dos Ilhéus, serve igualmente
de grande auxílio a catequese dos índios. E assim a Província com
a criação dessa Colônia tem aberto, não há dúvidas, nesta zona de
terrenos eminentemente agrícolas, uma nova era de prosperidade para
este lado sul da mesma. E as sementes do progresso nestas regiões
bárbaras estão lançadas e só dependem agora do tempo para que o
desenvolvimento aconteça, porém o seu futuro será, espero, brilhante" ... (Grava, ms, 18. 9. 1872).
"Depois de ter dado o impulso necessário a povoação denominada Santo Antonio de Cachimbo, último ponto de navegação do mencionado rio Pardo, cerca de cinquenta léguas da beira-mar e ter aí
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construído um belo templo, talvez um dos melhores do centro da Província com os esforços dos fiéis serviços dos índios mansos e auxiliados
pelos cofres gerais, incumbiu-me em 1870, a pedido dos povos negociantes e a coadjuvação do Exmo. Governo Provincial, da espinhosa
tarefa de mudar uma colônia de nacionais na sobre mencionada estrada,
para os protegidos da fortuna no lugar denominada Ferradas da
Cachoeira, nas margens do rio do mesmo nome, que faz uma foz segura no porto da vila dos llhéus e juntamente para servir de auxílio na
civilização dos índios bravios que em grande número ainda andam
dispersos por este deserto, bem assim para maior garantia de passageiros e do comércio da dita estrada contra o assalto dos selvagens que
ultimamente tem praticado revoltantes assassinatos, conforme tenho
comunicado aos antecessores de V.Exa ... " (Grava, ms, 04. 11 . 1873).
O quadro que apresentamos reflete, de forma suscinta, o estilo de
trabalho dos missionários Capuchinhos. Podemos afirmar que os representantes dessa Ordem encontravam-se em perfeita consonância com os objeti. vos integracionistas do governo colonial que se impunha às comunidades
indígenas e eram fiéis executores da máxima ideológica tão bem manifesta
por Darcy Ribeiro:
"A ideologia brasileira que o índio - e também o negro - como um
futuro "branco' dissolvido pela amalgamação racial e pela assimilação na
comunidade nacional". (Ribeiro, 1967: 1).

CONCLUSÃO
Pelo que observamos na ação catequética dos Capuchinhos ao longo
de três séculos de atuação, junto às comunidades indígenas, caracterizamo-la
como totalmente voltada para a satisfação de interesses do Estado, fosse este
representado pelo Governo português ou pelo Imperial brasileiro.
A forte vinculação entre a Ordem e o Governo, sedimentada pelos
acordes estabelecidos no século XIX, tornam a afirmativa como incontestável
a nível de legislação e da prática de sua atuação, brevemente relatada no
nosso trabalho, e demonstra que o processo de incorporação da comunidade indígena e do seu território ao patrimônio nacional era a meta estabelecida e atingida pelo esforço dos missionários.
Apesar dessa consonância de propósitos, a atuação dos Capuchinhos
não deixou de ser alvo de críticas por parte do Governo, particularmente
quando se considerava que a ação desenvolvida pela Ordem não se processava com o ritmo desejado.
O trabalho exercido pelos Capuchinhos direcionava-se para a criação
de uma infra-estrutura local, envolvendo as terras dos aldeamentos que
administrava, visando, na realidade, valorizar as terras e, conseqüentemente,
ampliar a penetração dos nacionais nessas áreas antes inóspitas e pouco
atrativas para o estabelecimento de colonos. Se observarmos a tabela, em
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anexo, elaborada a partir de dados, coletados no Arquivo Público da Bahia
e que se apresentam de forma não seriada, incompletos, ainda que referentes apenas ao Sul da Bahia, constatamos os objetivos considerados prioritários para a concessão de recursos especiais solicitados.
As justificativas apresentadas variam muito pouco e podem ser interpretadas à luz dos interesses dominantes da sociedade brasileira. Dos cinqüenta e quatro itens referentes às justificativas apresentadas, cinco (9,25%)
estão em branco, o que nos deixa com uma quantidade referencial de
quarenta e nove (49) pontos a serem considerados. Desses 49 pontos, oito
(16,32%) referem-se diretamente à necessidade de promover a domesticação
de grupos indígenas ainda não-aldeados, podendo ser entendido, no quadro
da análise que nos propusemos a adotar, como sendo próprio do momento
de expansão da sociedade nacional sobre os territórios ainda controlados
pelos grupos indígenas. Por estarem na fase inicial da ocupação, o grande
propósito dos investimentos estava voltado para forçar a sedentarização
dos grupos indígenas. Assim, procurava-se liberar áreas para a instalação
de colonos atraídos pela perspectiva de se tornarem proprietários nas
terras promissoras do interior.
Daqueles 49 pontos, outros seis (12,24% ) explicitam a necessiadde
de oferta de condições especiais e instrumentos, além de esmolas, que garantiriam a permanência dos índios aldeados no perímetro da aldeia, sob
controle dos agentes da sociedade nacional. Podemos interpretar essa fase
como sendo intermediária, na qual a sociedade nacional necessitava manter os grupos circunscritos e sob treinamento. Assim; garantia-se não só
a liberação das terras como também o treinamento da mão-de-obra a ser
utilizada na etapa subseqüente nas já descritas atividades <le implantação
da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento local.
Referindo-se diretamente à implementação dos trabalhos agrícolas
nos aldeamentos, como forma de garantir a subsistência e a produção de
excedentes comercializáveis, identificamos seis (12,24 % ) justificativas apresentadas para a solicitação de verbas especiais. Encontramo-nos, portanto,
já na fase de apropriação dos produtos resultantes das atividades diárias dos
indígenas nos aldeamentos sob direção dos missionários, que geralmente
tambéll) exerciam as funções de Diretores Administrativos.
No tocante ao item relativo a construção de igrejas e capelas, aiém
da compra de alfaias e outros materiais necessários ao exercício da atividade
missionária, encontramos seis referências (12,24% ). A incidência dessa
solicitação pode ser entendida como algo perfeitamente coerente com a
ideologia dominante na época em que se confundiam as noções de civilização
e cristianismo: o ato de tornar o índio cristão significava o cumprimento da
primeira etapa de sua incorporação à sociedade nacional, que era, antes
de tudo, cristã.
Porém, além desse aspecto podemos ainda analisar a questão por
outro ângulo: o da importância eminentemente política e de interesse dos
missionários na criação de capelas e, principalmente, de igrejas paroquiais
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e que implicava na criação da primeira condição para a transformação do
aldeamento em vila ou povoado, já que esta era uma das condições básicas
para a definição do local como área "civilizada" - o reconhecimento eclesiástico da paróquia.
Encontramos, ainda, referências ao uso do trabalho indígena na construção de estradas, pontes, recuperação e conservação de estradas em número de dez (20,40% ). A construção dessa infra-estrutura viária relacionava-se diretamente com as necessidades de implementação do comércio na
região, além de ser o elemento essencial para a valorização dos terrenos ao
criar as condições básicas para o escoamento dos produtos agrícolas locais
que começavam a se inserir no mercado. Essa criação da infra-estrutura
viária facilitava o acesso às terras do interior permitindo a expansão das
áreas plantadas e o aumento da produção regional. Os resultados, conseqü.ência do trabalho indígena, eram apropriados pela sociedade nacional,
fosse pelos particulares, ao tomarem as terras dos indígenas, ou pelo
Governo Provincial ao arrendá-las ou vendê-las aos colonos nacionais. Esta
etapa de plena utilização do trabalho indígena corresponde àquela em que
a exploração da região se processava de urna forma que poderíamos qualificar como de solidificação da etapa inicial - a expansão da sociedade nacional. A valorização das terras decorria das aplicações feitas nos aldeamentos e das derrubadas, plantios, garantia de mão-de-obra abundante e barata
além da citada infra-estrutura viária. Como não ocorria uma migração nacional intensa, devido ao caráter experimental e ainda pouco atrativo do empreendimento localizado, não havia interesse nas terras porque as que já haviam
sido liberadas na primeira etapa eram suficientes para a manutenção das
condições de estabelecimento da exploração local naquele momento.
No tocante a atividades guerreiras desenvolvidas pelos índios ao
combaterem os grupos não-aldeados, vistos corno permanente ameaça ao
sucesso econômico da área - fosse por atacarem as estradas, vilas, povoações ou mesmo os aldeamentos - , encontramos cinco (10,20%) indicações. Essa atividade é compreendida no quadro de análise, pois a "pacificação" dos índios ainda não-aldeados representava não só a garantia para
continuidade das atividades produtivas instaladas na região como também
a liberação de novos espaços a serem ocupados num momento em que
não se podia dispensar o concurso do trabalho indígena concentrado nos
aldeamentos. Além da imagem de segurança, transmitida aos imigrantes
em potencial, essa "paz" garantia o clima capaz de permitir a fixação de
novos colonos e a aplicação de capital na região.
Os oito pontos restantes indicados como justificativas para o pedido
de verbas especiais podem ser classificados como fatores eventuais e resultantes de problemas esporádicos e não enquadrados numa perspectiva mais
ampla de metas políticas estabelecidas para o trato do problema indígena.
Incluem-se aí desde decisões sobre a compra de uma farmácia homeopática
até o transporte de índios "bravios" do ponto em que foram capturados
para o aldeamento, ou mesmo viagens dos missionários para avaliação das
condições de aldeamento dos demais grupos existentes na região.
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Constatamos, portanto, que a parcela mais significativa dos investimootos referia-se ao uso da mão-de-obra indígena coordenada pelos missionários e voltada para a valorização das terras da nova fronteira agrícola
aberta pelos pioneiros e para a qual escoavam massas de trabalhadores
rurais ociosos em decorrência de crises econômicas localizadas. Estas, se
não solucionadas dessa forma - deslocamento da mão-de-obra desempregada - , poderiam gerar, em última instância, um questionamento de
proporções não controladas à forma da tenência da terra, ao latifúndio e
ao próprio sistema aristocrático em que se calcava a sociedade dominante.
A idéia de fronteira parece estar conectada diretamente com a idéia
de progresso individual na medida em que a terra desponta como um bem
ilimitado e apropriável por qualquer pessoa ,que se disponha a trabalhá-la.
Otávio G. Velho (Velho, 1976) considera a área de fronteira como sendo
a região privilegiada para a instalação da ideologia clássica do "laissez-faire"
em condições tais que, de fato, existe uma possibilidade ampla para, pelo
menos, um certo grau de avanço pessoal comparado com situações anteriores vividas pelos imigrantes.
No caso analisado, tal imagem era propalada por segmentos sociais
interessados em descomprimir socialmente a área de gtande propriedade
que, ao marginalizar segmentos sociais - pequenos proprietários e trabalhadores assalariados - , sentiam-se potencialmente ameaçádos na estabili/
dade da estrutura social implantada e vigente.
A idéia de bem ilimitado e de possibilidades concretas de enriquecimento aberto a todos os segmentos sociais que se deslocassem para a região
em desbravamento era mais uma imagem ideologicamente construída e
alimentada pelas classes dominantes do que um dado concreto.
A manipulação de tal tipo de informação, principalmente por setores
governamentais, vinculava-se muito mais aos interesses das elites do que
propriamente aos desses segmentos marginalizados.
Para os posseiros e trabalhadores assalariados a possibilidade de participarem de um empreendimento pioneiro representava, potencialmente, uma
trajetória social ascendente em que a passagem da condição de trabalhadores
e posseiros para a de proprietários os estimulava a enfrentar as dificuldades
próprias da instalação em áreas inóspitas e desertas.
Outro fator de estímulo para a concretização desses projetos era o
enfraquecimento dos laços de subordinação estrita e imediata que sofriam ao
viverem sob o domínio dos latifundiários. Era a oferta da possibilidade
sonhada de não só se tornarem proprietários de terras, mas também dos
seus destinos e decisões.
A manipulação desses "sonhos" atingia não somente aos trabalhadores
nacionais que para ali se deslocavam como colonos, como também, e principalmente, aos grupos indígenas da região - entraves à realização desses
"sonhos".
Nessa articulação de anseios impossíveis de serem atingidos sem o
sacrifício dos índios postavam-se os missionários Capuchinhos, respons·áveis
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por manter vivo o sonho dos colonos com a minimização dos tropeços
e percalços e assim garantir, na verdade, a estrutura fundiária aristocrática
e discriminadora da sociedade em detrimento da liberdade e dos direitos
indígenas.
Outro aspecto que consideramos interessante é a possibilidade de os
aldeamentos terem também funcionado, pelo menos no Sul da Bahia, como
núcleos experimentais para a introdução de novas culturas. Essa possibilidade pode ser aventada em decorrência do caráter pioneiro do plantio de
café e cacau em aldeamentos locais. Um fator a ser considerado é a similitude entre os aldeamentos indígenas e as colônias estrangeiras implantadas
no Sul da Bahia. Nestas colônias, os inve.stimentos eram feitos com recursos
do Governo Imperial e não punham em risco capitais particulares que só
eram aplicados após comprovação do sucesso da cultura na região e de
ter assegurado sua colocação no mercado nacional ou internacional. As
vantagens desse processo vinham do financiamento estabelecido pelo Governo Imperial e realizado em áreas posteriormente apropriáveis, em caso de
sucesso, ou abandonadas, sem maiores preocupações, juntamente com a
população que nelas residia, quando ocorria o insucesso. Era, portanto,
uma forma subsidiada de realizar experiências agrícolas e de colonização.
Ainda nessa atividade, a presença dos missionários era extremamente importante e atendia aos interesses da sociedade dominante.
O resultado concreto de sua ação pode ser exemplificado com os
'Kamakã, visitados por José B. de Oliveira na região da antiga aldeia de
Catolé. Afirma o autor que o grupo havia retornado a alguns hábitos do
'período pré-contactado. Viviam em constantes lutas com os Pataxó e se
empregavam como assalariados temporários em Ilhéus, Cachimbo ou Vitória da Conquista. Viviam em moradias que foram denominadas de tabas
por Oliveira e usavam "tangas" (sic) ao invés de roupas civilizadas. Haviam
mantido alguns mecanismos básicos da solidariedade grupal, como o hábito
de distribuírem os produtos de caça e coleta entre os membros do grupo.
Das manufaturas mantinhàm a confecção de cerâmica e a de tecidos de
algodão
.
. tingidos com cores vivas, técnica que devem ter aquirido junto aos
nac1ona1s.
O autor atribuía as dificuldades vividas pelos Kamakâ à extinção do
seu aldeamento, ao abandono a que ficaram relegados, ao combate ferrenho e desigual que mantinham com os Patoxó e com os colonos que os
atacavam sistematicamente com armas de fogo, além de contaminarem intencionalmente as aguadas usadas pelos índios situados no rio Catolé (Oliveira,
1892:47-56).
Parece-nos que este testemunho melancólico do resultado da ação dos
'Capuchinhos no Sul da Bahia pode ser ampliado a muitas áreas em que
trabalharam.
Perguntamo-nos apenas que termos usaremos para qualificar tal ação:
sucesso ou insucesso na aplicação da política indigenista?
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DOTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS DA VERBA DE CATEQUESE
NAS ALDEIAS EM ESTUDO NO PERlODO ENTRE 1826-1870.
1826
ALDEIAS

SERTÃO
DA
RESSACA

VERB A

100$000, para
pagamento dos
condutores de
cangas.

-

00

°'1

SALÁRIO DO.
MISSIONÁRIO

SALÁRIO DO
AJUDANTE

MATERIAL

OBJETIVO DA PAGAMENTO
APLICAÇÃO DE SERVIÇOS

40 machados;
Promover a
pacificação
40 facões
ordinários; 50 dos Pataxó.
facas flamengas;
l 00 Carapuças
vermelhas; 24
mtçangas
sortidas; 1
barril de
pólvora; l barril
de chumbo.

1828

SERTÃO
DA
RESSACA

300$000, para
compra de
mantimentos,
transporte e
tecidos de
.algodão.

40 machados;
Promover a
40 facões; 40
participação
facas flamengas; dos Botocudo.
80 carapuças
vermelhas; 20
enxadas; 8
arrobas de
chumbo; 1 barril
de pólvora.

!

1835

~

ALDEIAS

VERB A

SALARIO DO
MISSIONARIO

'

SÃO PEDRO Quantia que a
DE
Assembléia
ALCÂNTARA Provincial
determinasse.

-

SALARIO DO
AJUDANTE

-

MATERIAL

OBJETIVO DA
APLICAÇÃO

Utensílios e
instrumentos
de lavoura.

Continusição da
Catequese,
pacificação
de outros
grupos.

Alfaias.

Socorrer
necessidades da
casa de Orações;
Esmola
Dominical para
os índios;
contratação de
ajudante para
policiamento e
instr:ução
.
dos índios.

1850

00

-..J

1

SANTO
ANTôNIO
DA CRUZ

Quantia que a
Assembléia
Provincial
determinasse.

300$000 +
300$000 por
ser também
Diretor.

PAGAMENTO
DE SERVIÇOS

ALDElAS

VERBA

SÃO PEDRO
DE
ALCÂNTARA

300$000 para a
compra de
material
, .
necessano.

SALÁRIO DO
MISSIONARIO

SALÁRIO DO
AJUDANTE

MATERIAL

Machados,
foices, enxadas,
facões, serras,
peças de algodão
para homens e
chita para
mulheres; 1
arroba de
pólvora; 1
arroba de
chumbo.

OBJETIVO DA PAGAMENTO
APLICAÇÃ'O
DE SERVIÇOS

Tornar
navegável o Ric
Cachoeira de
Mutucugê a
Ferradas (3
léguas); Marcar
a estrada de
Conquista a
Ilhéus;
Construção da
igreja.

1851
00
00

SANTO
ANTôNIO
DA CRUZ

300$000 +
300$000 por
ser também
Diretor.

SÃO PEDRO
DE
ALCÂNTARA

300$000 +
300$000 por
ser também
Diretor.

CATOLf:

480$000 +
300$000 por
ser também
Diretor.

300$000 para 40 foices; 25
ser professor de fusos para
algodão; 4 ralos
Agricultura.
de cobre; outras
ferra mentas
agrícolas.

.

1852
ALDEIAS

CATOL:E:

V E. R B A

SALÁRIO DO
MISSIONÁRIO

60$000 para
480$000 +
comprar roupas. 300$000 por
ser também
Diretor e
80$000 de
ajuda de custo
p/ viagem.

SALÁRIO DO
AJUDANTE

MATERIAL

50$000 para o
professor de
Técnicas
Agrícolas e
50$000 para o
substituto
do
, .
m1ss1onano.
.

......

SÃO PEDRO
DE
ALCÂNTARA

l 00$000 para
compra de
tecidos e
quinquilharias
para presente.

480$000 +
300$000 por
ser também
Diretor e
e 80$000 para
ajuda de
custo
.
com viagem.

SANTO
ANTôNIO
DA CRUZ
E
SACO DO RIO
PARDO

50$000 para
compra de
objetos, .
necessanos e
quantia a ser
estipulada para
o sustento. dos
índios que aind2
não produzam.

480$000 +
300$000 por
ser também
Diretor.

00

\C)

1

40 espingardas;
l arroba de
ferro; 1 arroba
de aço; 1
arroba de
chumbo; 2
barris de
pólvora.
2 arrobas de
aço; 4 arrobas
de ferro; 40
, chales; 12
foices; 8
machados; sal
e farinha.

•

OBJ ETIVO DA
APLICAÇÃO

Forçar os índio!
a trabalharem
com afinco;
Pacificar índios
não aldeados;
Manter os
índios aldeados
sob controle .
Resistência
aos ataques de
índios não
aldeados;
Aprisionar os
fugitivos ;
Aldear os
Pataxó.
Evitar que os
índios aldeados
voltem à vida
selvagem.

PAGAMENT O
DE SERVIÇOS

1853
ALDEIAS

.

V E R B A

CATOL:B

Pagamento a 7
canoeuos por
15 dias de
trabalho.

TODAS AS
ALDEIAS DO
SUL DA
BAHIA

400$000 para
esmolas e outras
urgenc1as.
A

SALÁRIO DO
MISS.I ONARIO

SALÁRIO DO
AJUDANTE

MATERIAL

800$000 +,
300$000 por
ser também
Diretor.

OBJETIVO DA
APLICAÇÃO

PAGAMENTO
DE SERVIÇOS

Transporte de
15 índios
selvagens para
o aldeamento.
Conter os
índios aldeados
em obediência.

'

.

MISSÃO DO
RIO PARDO
'

SALTO DO
RIO PARDO

3$200 para
remoção dos
aldeados.

800$000 +
300$000 por
ser também
Diretor.

.

Peças ' Sacras
para
celebração
da
.
missa.

800$000 +
300$000 por
ser também
Diretor.

-'

Transferir os
índios de Catolé
para o Salto;
Liberar o
Missionário
para atrair
índios bravios.

1854
ALD E IAS

CATOLE

BARRA DO ·
CATOLE

VER B A

35$000 para
instrumentos
agrícolas;
60$000 para
construção de
uma
Engenhoca;
94$000 para
abertura de
estrada;
24$300 para
compra de um
tacho de cobre.
250$000 para
despesas
médicas;
300$000 para
abertura de
estrada.

.
SALÁRIO DO
MISSIONÁRIO

SALÁRIO DO
AJUDANTE

MATERIAL

Garantir a
subsistência e
autonomia
financeira do
aldeamento;
Construir
estrada entre
Ferradas e
Catolé para
permitir
comunicação
mais fáciJ .

~

1

620$000 por
ser também
Diretor.

OBJ ETIVO DA
APLICAÇÃO

Compra de
uma farmácia
homeopática.

Atender aos
maleitosos;
Abrir estrada
de Catolé a
Barra do Catolé

PAGAMENTO
DE SERVIÇOS
.

i

ALDEIAS

V E R 8 A

SÃO PEDRO
DE
ALCÃNTARA

300$000 para
compra de
material para
pacificação
dos índios~
400$000 para
abertura de
estrada;
160$000 para
compra de
instrumentos
agrícolas.

:·

-

SALÁRIO DO
MISSIONÁRIO

SALÁRIO DO
AJUDANTE

MATERIAL

OBJETIVO DA
APLICAÇÃO

Pacificar os
Pataxó; Ligar
Ilhéus a
Ferradas;
Aumentar a
produção da
aldeia.

620$000 por
ser também
Diretor.

1856
BARRA DO
CATOLÉ

CATOLÉ

58$050 para
compra de um
alquidar de
cobre; 72$000
para aluguei
de canoas;
300$000 para
melhorar a
estrada.

300$000 +
200$000 por
ser também
Diretor.

200$000 para
melhoria de
estradas.

300$000 +
200$000 por
ser também
Diretor.

2 fardos
de tecido;
4 quintais
de aço;
8 quintais
de ferro.

Aumentar a
produção do
aldeamento;
Transporte do
material
solicitado;
Recuperar a
estrada IlhéusVitória .

2 arrobas de
pólvora;
2 quintais
de chumbo.

Facilitar a
comunicação
entre Ilhéus
e Vitória.

-l\

•

PAGAMENTO
DE SERVIÇOS

ALDEIAS

VERBA

SÃO PEDRO
700$000 para
DE
a construção
ALCÂNTARA de uma ponte
sobre o rio
Salgado.

SALÁRIO DO
MISSIONÁRIO

320$000 +
200$000 por
ser também
Diretor.

SALÁRIO DO
AJUDANTE

,,

OBJETIVO DA
APLICAÇÃO

MATERIAL

2 arrobas de
pólvora;
2 quintais de
chumbo.

PAGAMENTO
DE SERVIÇOS

Permitir o
comércio entre
Ilhéus e Minas
Gerais; Gatantii
a defesa do
aldeamento.

....

1857
CATOLI'.:.

300$000 para
construção de
estrada.

Ligar a Imperial
Vila da Vitória
à estrada Ilhéus·
Minas Gerais.

,.

1858
SACO DO
RIO PARDO

40 machados;
40 foices; 40
enxadas; 40
facões; 6 ralos
de cobre; 40
saias de chita;
120 varas de
algodão para
blusas; 120
varas de
algodão para
calças; e 120
varas de algodão
para camisas.

-

Repor material
roubado pelos
índios bravos
durante as
enchentes do
rio Pardo;
Manter os
índios aldeados.

.

1860
ALDEIAS

.
SANTO
ANTôNIO
DA CRUZ

SALÁRIO DO
MISSIONÁRIO

V E R B A

''

AJUDANTE
SALÁRIO DO

MATERIAL

OBJETIVO DA PAGAMENTO
APLICAÇÃO · DE SERVIÇOS

•

4.000$000
auferidos com
arrendamento
das terras da
aldeia e 15%
da renda obtida
com a venda de
artigos
produzidos .
pelos índios:

Reconstruir a
Capela da
aldeia.

'

1864
CACHIMBO

6.000$000 para
construção de
. .
uma 1gre1a.

A tender aos .
índios e
moradores.

.

1870 .
CACHIMBO

1.400$000 para
conclusão da
Igreja

400$000

Vacinas contra
bexiga.
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