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OS CONTRATOS DE TRABALHO E OS tNDIOS DA PROVtNCIA DB 
SAO PAULO, 1853. 

~ por 

A. P. CANABRAVA 

Em 1853 o Govêrno Provincial de S. Paulo promoveu 
um inquérito entre os Juizes Municipais e os aldeamentos in
dígenas com o objetivo de se informar sôhre os contratos de 
trabalho vigentes entre a população indígena que habitava 
a Província. O inquérito se destinava, sobretudo, a conhecer 
as condições dos contratos de trabalho que habitualmente se 
deviam efetuar com os-índios, mas procurou também infor
mar-se sôbre a ocorrência de expedições contra os índio~ 
na Província. 

As respostas á circular não são em grande numero, pois 
muitas devem se ter perdido e também pode ter-se dado o 
caso de muitos juizes não a terem respondido. Contudo, os 
textos conhecidos contêm dados que nos fornecem alguma : 
orientação quanto _ás condições de trabalho dos índios e aos 
grupos de população indígena remanescentes na área colo
nizada da Província (1). 

Segundo o depoimento das autoridades consultadas, vá
rios municípios não possuíam índio algum em seu têrmo. Do 
vale do Paraíba conhecemos apenas as respostas dos Juízes 
de Lorena (2), Silveiras (3), Taubaté (4) e Jacareí (5) que 

(1) - Os documentos que servem de base a. êst e tra ba lho pertencem à coleção 
de manuscr itos do Arquivo do Estado intitulada Documentos do Tempo 
do Império, indicada abreviadamente n este t rabalho pelas iniciais D.~: .l. 
Os documentos não numerados são seguidos da. indicação doe. s. n. (do
cumento sem número). 

(!) - Oficio do Juiz de Orfãos ao Presidente da P rovfncia, Lorena, 14. V .1853. 
D.T.I .• maço Lorena, (1851-1856), Pasta 1858. doc .s .n .. 

t8) - Oficio do Juiz de Orfã.os ao Presidente da Provfncla, Sllveiras, s.d .• 
D.T.J., ma~o Sllvelras (1842-181>9), Pasta 1833, doc .s . n . 

(•) - Oficio do Juiz de Orfdos ao Presidente da. Provfncia, Taubaté, 7. V .1853, 
D.T.I., ma~o Taubaté, S. Luts, lJbatuba (181SS-64), .Pasta Tanbatê, 1858• 
doc.s.n. 

(G> - Of1clo do Delegado ao Presidente da. Provlncia, Jacaret, 8. V. 1853, D.'.[.I.,_ 
maco .Jaearec (1831·G8), Pasta Camara, 1868. doe. n .o 2. 

-
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asseguraram não existir índios em seus respectivos tênnos. 
O Juiz de Orfãos de Araraquara respondeu negativamente 
quanto á existência de contratos com índios, mas a resposta 
é omissa quanto á existência de índios em terras de sua ju
risdição (6). E1n Tatuí (7), S. Roque (8) e Sorocaha (9) não 
constava a existência de índios. O Juiz de Sorocaba também 
se referiu á ausência de escoltas para a captura de índios no . , . 
1nun1c1p10. 

Esses depoimentos negativos quanto á presença de ín
dios nos municípios indicados nos sugerem que, em 1853, a 
população indígena já teria desaparecido da maior parte da 
área colonizada da Província de S. Paulo. Nessa época os 
pontos extremos alcançados pelo povoamento na sua expan
são para o Oeste são as freguesias de Capão Bonito de Para-
11apanema e Botucatu, na comarca de Itapetininga, e fregue
sia de Brotas, capela de J ahoticahal e vila de Araraquara 
da comarca de Mogi-Mirim. No extremo Nordeste da Pro~ 
víncia, as vilas de Franca do Imperador e Batatais com as 
freguesias. de Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita do Pa
raíso e S. Bento do Cajuru eram os unicos centros de povoa
mento da enorme área dos municípios das duas vilas, mais 
ou menos deserta. O sul da Província também era pouco ha
bitado, além das terras junto ás vilas de Itapeva, Apiaí e Xi
ririca e suas freguesias e capelas (freguesias de lporanga, 
Santo Antonio de Juquiá e capela de S. João Batista de Fa
xina) (10). 

No interior dessa área grosseiramente delimitada os 
grupos indígenas remanescentes parecem. ser raros. Segun
do acreditava o delegado de Polícia de S. Roque os índios 
ainda subsistiam "nos sertões d'ltapetininga em diante'' (11). 

(6) - oncio do Juiz de Orfãos Suplente ao Presidente da Provincia, Arara
quara, 18. V .1853, D. T .1., maço Araraquara (1850-61), Pasta Juiz Munl-
ci11al de Orfãos, 1858, doe. n .9 8. . 

( 7) - Ofício do Juiz de Orfãos ao Presidente da Provfncia, Tatuf, 30. V .1853, 
D.T.I., maço Tatuhy (1844-57), Pasta 1858, doc.s.n . 

.(8) - Oficio do Juiz de Orfãos ao Presidente da Provincla , S. Roque, 16. V .1853, 
D.T.I., maço S. Roqu~ (1841-õe), Pasta 1853, doc.s .n . 

(9) - Oficio do Juiz de Orfãos Suplente ao Presidente da Provfncia, Sorocaba.. 
24. V .1853, D. T .1., maço Sorocaba (1852-M), Pasta Juiz Municipal e de 
Orfãos, Delegado, Subdelegado e Promotor, 1853, doc.s.n. 

(10) - d'Oliveira, José Joaquim Machado - "Quadro estatfstico da divisão polf
tica da Província de S. Paulo", ln: Saraiva, José Antonioo - Documen
tos com que o lllust:riitslmo e Excellentissemo Senhor l)r. Jos6 Antonlo 
Saraiva, Presidente da Provlncla de 8. Paulo lnstrulo o relatorio da 
abertura da Assembl6a Legislativa Provincial, no dia llS de Feverelrc. de 
1855. São 1•aulo, Typographla. Dous de Dezembro, 1855. 

(11) - Oficio do Juiz de Orfãos e Delegado de Polfcia. ao Presidente da. Provfn
cia, S. Roque, 16. V .1853, D.T.I., maço 8. Roque (1841-1856), Pasta 1868, 
doc.s .n. 
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Contudo, nenhuma notícia consta sôbre êles no depoimen
to do Juiz Municipal e de Orfãos de Itapetininga (12). Sua 
presença, pelo inquérito de 1853, foi registrada em Porto Fe
liz e sobretudo em alguns mnicípios da zona pioneira que se 
abre para o sertão, isto é, em Iguape, em São Batista de Fa
xina, em Constituição (atual Piracicaba). Numerosos grupos 
indígenas são assinalados em outros documentos coevos, no 
}llanalto ao Oeste de Bott1catú, ainda mal reconhecido e ex
plorado· pelo colonizador. As lutas na região de Botucatu e 
Lençóis, entre os índios e paulistas, assinalam uma área de 
conflitos e de recuo do índio, espoliado das terras dos quais 
era o ocupante. No interior da parte colonizada da Provín
cia, outros grupos indígenas deveriam subsistir, não assinala
·dOs no inquérito de 1853, ignorados pelas autoridades, mais 
ou menos identificados e confundidos com a massa geral da 
população. Uma prova temos na reorganização da aldeia de 
índios de Queluz, em 1854, com quarenta e tantos índios que 
ali viviam (13) e dos quais não temos noticia pelo inquérito 
.de 1853. 

Em Pôrto Feliz viviam em 1853 quatro índios todos adul
tos: um, de idade aproximada de 26 a 30 anos, era lavra
dor e viivia independente graças ao seu trabalho; outro, maior 
de 40 anos, ocupava-se em domar animais. Os dois restantes 
eram do sexo feminino; uma, com mais de 60 anos, vivia 
"'sobre si"; a outra, octogenária, também vivia "do seo tra
balho''. Apesar de desconhecermos a natureza do trabalho 
de dois dêsses índios podem.os ter certeza, de acôrdo com 
o depoimento do Juiz municipal e de Orfãos do município, 
de que nenhum dêsses índios estava subordinado a contra
tos de trabalho. Todos os quatro viviam de trabalhos in
dependentes que lhes garantia a subsistência (14). De es
coltas contra índios organizadas no município, não se tinha 
notícia "nem presentemente nem em tempo algum'' nem 
tinham sido os índios mencionados, por lá levados como pri
sioneiros (15). 

(12) - Oficio do Juiz Municipal e de Orfãos de Itapetlninga ao Presidente da 
Prov:lncia, ltapetlninga, 3. VIII. 1853, D.T.I., maço Itapetlnlnga (1849-
18G6), Pasta Juiz ~\lunlclpal, Delegado e Sub-Delea-ado, 1858, doe. n.9 2. 

(13) - Saraiva, José Antonio - Op. cit., p. 81. 
(14) - Oficio do Juiz de Orfãos ao Presidente da Provlncla. Porto Feliz, 9. V.1858, 

D.'.f.I., maço Porto Feliz, 1845-59, Pasta 1850, doc .s.n. 
(llS) - Oficio do Juiz de Orfãos ao Presidente da Provfncia, Porto Feliz, 14.V.18~. 

D.T.I., maço Porto l!'ellz, 1845-59, Pasta 1850, doc.s.n. 
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As mais minuciosas notícias sobre as condições e'll_lk que 
trabalhavan1 os 'índios da Província são procedentes do al
deamento de S. João Batista da Faxina, onde residiam cêrca 
de 400 índios. Costumavam êles trabalhar mediante salário 
de $320 por dia, o qual recebiam diàriamente, findo o dia de 
serviço. Suas relações com os e·mpregad'ores se fazia1n à base 
de entendimentos pessoais, sem qualquer intromissão de au
toridade legal. Apesar disso, entretanto, "a este respeito a 
boa fé tem existido e melhor harmonia em taes contractos'', 
afirmava o Juiz de Orfãos. Quanto a incursões contra os ín
dios "não tem havido a muitissimos annos'', de modo que 
nenhum índio existia em cativeiro no município, isso "des
-<fe tempos muito remotos'' (16). 

Em Xiririca sabemos apenas que existia1n índios, não 
sujeitos a cativeiro (17). 

No aldeam.ento dos índios Kayuá do Jataí (atual esta
do do Paraná) havia dois índios tidos como línguas., que 
trabalhavam por salário de 6$000 por mês, para. permane
cer entre os índios do aldeamento e explicar o que requisi
tavam. Referência alguma consta de quaisquer contratos 
de trabalho para regular tais· funções (18). 

No litoral a presença de índios foi registrada em. Santo 
Antônio de Juquiá, mas aí também, nenhuma notícia havia 
sôbre a vigência de qualquer contrato de trabalho, pois- os 
índios apenas trabalhavam "para seus sustentos e isso muito 
mal'' (19). Em Iguape (20) e s. Sebastião (21) não constava 
a presença de índios. _ A 

Temos ainda a considerar a estada ocasional de índios .. ...., .~ 
Constituição (atual Piracicaba), onde aportavam as mon- r 

ções que, de Sant'Ana de Parnaiba, em, Goiás, vinham até 

(16) - Oticlo do Juiz de Ortãos ao Presidente da Provincla, Itapeva, 29.V.1853, 
D.T.I., maço ~tapeva. D.T.J. ,maço Itapeva (1853-62), Pasta F~xtua, 
Itapeva, Juiz Munlclpal, Delel'ado e :Sub-Delegado, Promotor 1651, 
doe. n .o ts. 

(17) - Otlclo do Delegado de I'olfcla a o Presidente da Provfncia, Xiririca, 
29. V .1853, D.T.I., maço Xlrlrlca (1858-1862), Pasta Delecado de Policia, • 
l~S. doe. n .o 13. 

(18) - "Ca lculo provavel das despezas com os Indigenas Ca.yua.z no anno finan
ceiro do 1.0 de Julho de 1853 a 30 de Junho de 1854", pelo Barão de An
tonina., D.T.I., maço Itapeva - Faxina (1858-62), Pasta 1858, doe. n.o G. 

(19) - Ofício do Sub-delegado de Policia ao Presidente da Província, Santo An
tônio d e Juquiâ, 23. V .1853, D. T. I., maço Santos, lguape, 8. Vicente (18<'.13), 
Pasta lgntape, docs.s.n. _ 

(%0) - Oficio do Delegado Suplente ao Presidente da Provlncla, Iguape, 29. V. lSM, 
D.T.I., maço Santos, lguape, 8. Vicente (1858), Pasta Icuape, doc.s.n. 

(U) - Oficio do Juiz de Ortãos ao Presidente aa. Provincia, S. SebasUão, 
'·V .18~, D.T.I., maçe Sh Sebastião (1850-56), Pa•ta 1868, doc.s.n. 
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a vila abastecer-se de sal e produtos manufaturados, nave
gando os rios Paraná, Tieté e Piracicaba. A tripulação dessas 
expedições fluviais se recrutava tradicionalmente entre a po
pulação indígena moradora daqueles rios; por essa razão, 
aportavam obrigatoriamente a Constituição os índios tripu
lantes das canoas. Ao que se sabia, nenhum habitava as ter
ras do município, mas as circunstâncias da posição da vila, 
como bôca de sertão e cabeça de navegação dos rios, faziam 
dela um centro importante de comércio com o interior e um 
ponto de pouso e estada para a população indígena proce
dente do sertão. Para essas viagens fluviais de Sant' Ana de 
Parnaíha a Piracicaba, que duravam três meses, os índios 
eram contratados por viagem pelos proprietários das ca-
11oas, os quais em geral residiam em Sant'Ana de Parnaíba. 
Pelo fato de tratar-se de simples freguesia, sem autoridade 
judiciária própria, quaisquer contratos que se efetuassem 
com os índios tripulantes, é óbvio que não se podiam efe
t11ar sob a garantia da autoridade legal. Aliás, a freguesia 
de Sant'Ana de p·arnaíba, fora dos limites da província de 
S. Paulo, escapava à jurisdição do juiz de Constituição (22) • 

• 

X X X 

A questão dos contratos de trabalho dos índios devia 
regular-se pela lei de 13 de Setembro de 1830 (23) que ver
sava sôbre os contratos por escrito sôbre prestação de ser· 
viços em todo o Imp'ério e, portanto, r egulava as condições 
do trabalho livre no Brasil. Essa lei, elaborada tendo em 
vista sobretudo os interêsses do locador de serviços, pôs em 
1nãos dos empregadores um mecanismo simples de justi
ça par a os aprisionamentos e estipulava indenizações ao 
ernpregador, as quais dificilmente o empregado, em geral 
parco de r ecursos financeiros, podia satisfazer. Por essa 
razão a lei tornou-se um óbice ao desenvolvimento do tra .. 
balho livre no Império. 

E' interessa11te observar, pelo inquérito de 1853, que as 
condições dos índios escapavam a qualquer r egulamentação 
legal. Se bem que, teórican1ente, subordinados àquela lei, 
como qualquer traball1ador livre, os índios na realidade tra
ball1avam inde1)endentemente de controle legal. Isso aco11te
cia, não por causa da ignorância da legislação, por parte 

(22) - Oficio do Juiz Municipal ao Presidente da P r ovincia, Constituição, 2,;. V. 
1853, D .T .I ., mai;o Cam1>inas (1858-54), Pasta. Constltul~ão, 1858, doc.s.n. 

(23) - Culloo~fio das Leis do Imperio 'do Brazil de 1880. Parte p r imeira, i"lo 
de Janeiro, Typ. Naciona l, 1876, p. 32/33. 
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dos índios, mas pOrque, nos casos conhecidos de trabalho 
regular mediante salário, parece ter havido desempenho sa
tisfatório das funções por parte dos índios; não havia, pois, 
necessidade do empregador colocá-los dràsticamente sob o
guante da lei. Em relação aos índios que trabalhavam "pou
co e muito mal'', parece tratar-se de grupos que viviam mais 
ou menos à margem da comu11idade, indiferentes aos regu
lamentos e normas que regulavam as condições de vida da 
população em geral. 

Universidade de São Paulo 
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