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.Há quase 5 séculas, o elemento 
branca, a título de ampliar seus· domr
nios coloniais, impós aos nativos o seu 
cantata estrangeiro. 

A partir dar os costumes seculares, 
transformados através de geracéSes, fo· 
ram sendo alterados e adulterados, de 
acordo com os parAmetros de uma outra 
cultura, através da preponderancia escra· 
vizadora. 

Despojados e violentados em seu 
habitat, os rndios foram submetidos a 
um processo de aculturar;:io, que os 
transfigurou ao longo do tempo. 

Assim, a terra que lhe pertencia, 
por direito natural, lhes foi subitamente 
arrebatada. De senhores, passaram a cati· 
vos, usurpados em seus domfnios pelo 
mesmo elemento branca, que lhes injeta
ra no espfrito o terrorismo pela punir;:io 
do pecado original, pela expiar;:io da 
culpa irredenta nas chamas eternas do 
sofrimento 

Sao as relacéSes entre rodios e bran-. 
cos no Maranhao Provincial, com enfo
que a política indigenista oficial co.mo 
elemento básico de análise, a matéria:-j>ri· 
ma de que trata o livro A polftica 
indigenista no Maranhio Provincial, de 
Elizabeth Maria Beserra Coelho, mestra 
em Antropología Social pela Universida
de Fede·ral do Río Grande do . Norte e 
professora da mesma matéria na Univer
sidade Federal do Maranhao. 

Acrescente~se a essa obra, o traba
l.ha .Cultura • sobrevivtncia dos indios no 
Maranhio, onde a professora Elizabeth 
Coelho exp0e um quadro geral da situa
cao das populacoes indígenas que habi
tam o território maranhense , esquadri-
11'hando, com dados concretos e questio
namentos relevantes, a história do seu 
contato com a sociedade nacional envol
vente. 

Tema de apáixonante atualidade, 
em cujo estudo tém se debrui;ado os 
mais notáveis etnólogos e indianistas de 
justa nomeada. 

Torna-se evidente que a autora nao 
pretende esgotar o assunto, esmiucando 
os mais recOnditos ~lhes de sua poHti· 
ca específica pelo cantrário, oferece e 
deixa em aberto novos caminhos aos 
que se dedicam com entusiasmo ao 
assunto, mas nos dando um enfoque do 
processo de desnaturalizar;:io dos lndios, 
enquanto etnias e$J>8crficas e enfatizan
do a sua mudan~ de proprietários a 
posseiros das terras que habitavam. 
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1 - INTRODUCAO 

A chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500 represen
tou, efetivamente, o marco inicial do contato entre os colonizadores e 
as populacoes que aqui viviam há milenios. Significou, por outro lado, 
que povos de origem e cultura diferentes passaram a manter relac;oes 
entre si, relac;oes essas pautadas por urna desigualdade política, já que se 
desenvolviam soba égide do domínio colonial. A partir de entao, a acao 
colonizadora, através dos mais diferentes sistemas políticos: ColOnia, 
lmpério e República, tem assumido um modo de intervenc;ao na vida 
dos povos indígenas, interven~ao essa que tem priorizado sempre os 
interesses, modos de organizat;ao e valores dos colonizadores . 

. Nesse sentido, o presente das relac;oes entre índios e brancos no 
Brasil está também no passado. A despeito das contradicoes que sempre 
marcaram a ac;ao indigenista no Brasil, há urna continuidade histórica 
no que se refere a oposicao estrutural que mantém entre si, os dois 
segmentos em ·confronto: as populacoes indígenas e a ~ociedade 
nacional envolvente, tanto a colonial, quanto a sociedade brasileira 
independente. 

Os povos indígenas, primeiros habitantes do grande território 
que hoje constitui o Brasil, foram durante muito tempo o esteio sobre o 
qual se amparou a colonizac;3o portuguesa. Esses povos foram os 
anfitrioes, foram os desbravadores, foram mi)o-de-obra. Tudo isso 
ocorreu -sob o signo de muita violencia e exploracao que marcaram, 
profundamente, a história das diversas nacoes indígenas que aqui 
viviam. Muitas, de fato, sucumbiram a violencia, outras resistem até 
hoje, insistindo em urna identidade que as especifica e que obriga o 
reconhecimento do Brasil como um país pluri-étnico. 

De certa forma, a participacao dessas populacoes na construc;ao 
da realidade brasileira tem sido considerada. Só que, fundamentalmente, 
como algo do passado. Fala-se entao de miscigenac;ao, de dissolucao e 
outros substantivos quaisquer para explicar o desaparecimento dos 
povos indígenas no conjunto maior da sociedade brasileira. CAIO 
PRADO JÚNIOR (1983, p. 98) refere-se a miscigenac;ao como a melhor 
solucao para o problema indígena: 

"'A mesti~agem, que é o signo sobo qua/ se forma a na~6o 
brasileira, e que constituí sem dúvida o seu tra~o caracte· 
rfstico mais profundo e notável, foi a verdadeira solu~áo 
encontrada pela coloniza~ao portuguesa para o problema 
indígena". 



Na antropologia clássica também encontramos exemplos dessa 
perspectiva, segundo a qual os povos indígenas nada mais sao do que 
sociedades dissolúveis. Eduardo Galvao ao.estudar os índios Tenetehara, 
nos anos 40-50 desse século, previu que esse grupo indígena dentro de 
um curto espac;:o de tempo seria assimilado pela sociedade nacional. . 

" O processo de transformar;Uo dos Tenetehara em caboclos 
estará em vías de se completar no espar;o de uma gerar;Uo 
ou pouco mais. u {E. GALVAO & C. WAG LEY, p. 185). 

Os dois autores citados perceberam a realidade das rela~oes 

interétnicas, a partir de urna perspectiva evolucionista que na Antropo
logía tem sido trabalhada pelos partidários das teorías de acultura~~o. 
(R. REDIFIELD et alii, 1967). 

Entretanto, há versoes diferenciadas e que apontam para a 
viabilidade histórica das popula~oes indígenas. Apontam também para a 
realidade que é a existencia dos povos indígenas .. no Brasil, de hoje e as 
suas lutas pela sobrevivencia. ~.~É RCIO .GOMES ( 1988, p . 228) escreveu 
Os indios e o Brasil para mostrar que a sobrevivencia dos índios 
brasileiros é urna questoo, perfeitamente possível de ser realizada, tanto 
política, como culturalmente: 

;.;O propósito desse livro foi mo~trar que o processo de 
destrui~o dos Indios nao é necessário nem inexorável, 
historicamente, apesar do duro ,qµac/ro que trar;amos com 
a maior objetividade posslvel .. O destino da humanida~e, 
por mais que o busquemos na história, se tem uma 
teleología, ainda nUo nos é dado conhece-la. Mas ternos 
conhecimento suficiente para avaliar a din§mica cultural 
em prazos determinados, e a partir disso, projetá-la num 
tempo e num espar;o, com riscos e com ousadia. " 

A colocac;:ao de GOMES nao ex~lui o fato de que os índios,, no 
Brasil,, vivem urna relac;:ao de dependencia, resultante de urna situac;:oo 
colonial, nascida de um processo de conquista. lsso implica na 
construc;:ao de relac;:oes desiguais, mas nao preconiza o extermínio do 
colonizado. A sobrevivencia de vários grupos tribais, após quase 
quinhentos anos de contato, é o testémunho vivo dessa possibilidade. 
Muito embora inúmeros grupos tenham sido destruídos, há aqueles que 
resistiral'Tlé que retomam seu crescimento demográfico .. 

É a resistencia indígena, mergulhada em tantos conflitos 
interétnicos, que mostra a necessidade de melhor entender as relac;:oes 
entre fndios e brancas no Brasil. Essas relac;:oes tem sido, quase sempre, 

mediadas pelo governo que assume o papel de disciplinador. Quando 
nao assume diretamente esse papel outorga-o a colonos e/ou missioná
rios. Por esse motivo entende-se que o conhecimento da política 
indigenista . configura .. se como um caminho fértil para a compreensao 
das rela<;oes entre índios e brancos no Brasil. 

- Objetivos do trabalho 

Esse trabalho foi realizado com o objetivo de conhecer e 
analisar as relac;:oes interétnicas no Maranhao, durante o período 
Imperial, tomando como foco privilegiado de investigac;:ao a política 
indigenista. A expressao :•política indigenista~ utilizada para efeito desse 
trabalho refere-se ao conjunto geral de valores, normas e modos de ac;:ao 
prática adotados pelo govemo com relac;:ao aos grupos indígenas. De 
forma mais específica esse estudo pretendeu: 

1. Identificar os principios ideológicos que norteiam a política 
indigenista oficial ; 

2 . Conhecer e analisar a atuac;:ao da política indigenista oficial, 
procurando detectar a relac;:ao entre o discurso jurídico-for
mal e a aplicac;:ao prática, identificando as contradic;:tses que 
perpassam essas duas instancias; 

3. Caracterizar o conjunto geral de valores, normas e modo de 
ac;:ao prática adotados pelo govemo em relac;:ao aos grupos 
indígenas; 

4. Situar a atuac;ao da política indigenista oficial no contexto 
maior da sociedade brasileira e suas relac;:oes internacionais. 

A análise corresponde ao século XIX, mais específicamente ao 
lmpério. Os marcos delimitativos estabelécidos foram, por um lado~ a 
independencia do Brasil e, por outro lado, a proclamac;:ao da República. 
O corte cronológico pretendeu realc;:ar um pedodo bastante significativo 
na história das rel~es entre índios e brancas, pois é o momento que 
corresponde a construc;:ao da n~ao brasileira e a ruptura dos lac;:os de 
dependencia com relac;:lio a metrópole. É também a fase na qual se 
construiu o arcabouc;:o de urna política indigenista genuína. 

Ao restringir a análise aos limites da r:'rovíncia do Maranhlo ni<> 
se pretendeu com isso perder de vista o contexto maior no qual se 
verificam as articul~tses decisivas da política indigenista. Pretendeu-se 
sim, privilegiar a instancia das articulac;:oes locais e regionais e assim 
perceber melhor as especificidades e contradic;Oes que marcaram a 
política indigenista no Maranhao Provincial. 

O desdobramento da análise n§o está preso a história da política 
indigenista, muito embora esteja voltado para o processo histórico da 
época. Nesse sentido é que se destaca a importancia do conhecimento 



dos elos de lig~ao entre a política indigenista e a evoluc;:ao política da 
sociedade brasileira. Em outras palavras, significa dizer que se faz 
necessária a inser<;:ao da dimensao pesquisada no momento histórico 
que vivia o Brasil com seus condicionamentos internos e exter~os . . 

A princípio, essa pode parecer urna tarefa de h1stonador. 
Entretanto, trata-se de um estudo realizado,, a partir de urna perspectiva 
antropológica, fundamentado em dados históricos. Dessa forma, nao se 
fez u ma reconstru<;:ao factual, nem tampouco sistemática ou contínua. 
A h istória foi sendo resgatada a medida em qüe se fazia necessária a 
explicacao das idéias que se queria demonstrar. De qualquer forma nao 
me interessa aqui demarcar limites entre as duas áreas do conhecimen· 
to, até porque sao muito tenues. Ambas, História e Antropologia, 
possuem um mesmo objetivo que é a vida social e urna compreensao 
melhor do homem. 

- A coleta dos dados 

Este trabalho contém, em si, um desafio que foi enveredar pelos 
cami~hos da pesquisa histórica. Foi um desafio gratificante. Treinado 
que se estava a trabalhar com um objeto vivo, geralmente fácil de ser 
local izado, passou-se a buscar fontes raras, de diffcil localiza<;:ao e 
''martas''. Mas; as diferen~as entre as duas formas de trabalho nao vao 
além desses pequenos detalhes. 

Em Antropologia costuma-se trabalhar com objetos que se 
encontram cultural e/ou espacialmente distanciados. Em História essa 
mesma relacao acorre, só que o diálogo entre pesquisador e informante 
é diferenciado. As emocoes só sao expostas de um lado, permanecendo 
o outro imóvel, silencioso, deixando apenas que o exploremos. Mas, na 
pesquisa histórica, tanto quanto na pesquisa antropológica, estamos 
sujeitos aos "anthropological blues". (R. DA MATTA, 1979, p. 23-36). 
Esses aspectos nao previstos, e até mesmo indesejáveis, podem come<;:ar 
a surgir desde o momento do acesso as fontes. O sistema de bibliotecas 
e de arquivos do pafs, especialmente na regiao nordeste, nao está pronto 
para receber o pesquisador. Os funcionários nao possuem o esclareci
mento necessário sobre a funcao do órgao no qual trabalham e a 
importancia do material que está sob seus cuidados. O pesquisado~ 
nesses ambientes, surpreendentemente, é encarado como um herói de 
gastos estranhos, que tem paciencia : para ficar horas, dias e meses 
dedicado a decifrar· papéis velhos que estao quase se desmanchando. 
Entretanto, até chegar aos "velhos papéis" há outras barrei ras a serem 
vencidas. Na Biblioteca Pública do Estado a sessoo de "obras raras" 
estava fech~a ao público. Foi preciso estabelecer urna rede de 
comunicac;ao oficial, com os funcionários competentes, para conseguir a 

libera~o para realizar a pesquisa. Vencida essa etapa procurou-se 
superar a barreira das funcionárias de sessoo. Caso se estabelec;a urna 
relacao de empatia entre pesquisador e funcionário, o trabalho será 
deveras facilitado. Caso contrário, as dificuldades serao inúmeras. De 
qualquer forma estabelece-se um jogo de favores recíprocos. A relacao 
nao é profissional. 

Superadas as dificuldades.: já arraladas. surgem outras, a nfvel 
organico, que precisam ser ~ontomadas. Urna delas é o contato com o 
veneno que é colocado nos documentos para evitar· a acao das trac;as. A 
ou tra é o odo r de mofo e a umidade que caracterizam as sessoes de ' . 
obras raras. Finalmente, a questao da visao que corriec;a a se 
comprometer devido a leitura constante de manuscritos quase ilegfveis 
e/ou impressos bastante desbotados . 

. Iniciada de fato a pesquisa, tal qual acontece na Antropologia, 
sentiú-se a necessidade de transpor os limites da própria cultura para 
mergulhar na descricao de costumes diferentes, feita numa linguagem 
diferente e numa grafia que n~o dominava. Era urna situacoo, em 
grande parte, semelhante a estar entre povos tribais nos confins do 
sertao. 

A pesquisa que forneceu os dados para esse estudo foi realizada 
durante um período de 14 meses. Desse total, 6 meses foram passados 
na Biblioteca Pública do Estado, consultando jornais do século X IX, 
relatórios de presidentes da Provfncia, almanaques e obras de autores 
que escreveram sobre o lmpério. . . . . . 

A pesquisa de jomais ficou, prat1camente, limitada aos pnme1-
ros ano·s do lmpério. lsso ocorreu porque durante esse perfodo, os 
jomais e a correspondencia oficial eram, praticamente, as únicas fontes 
disponfveis. Os jomais consultados foram: O Conciliador do Mara
nhlo -, que era redigido por Antonio Marques Costa Soares e José 
Antonio Nunes Cortes Real. Circulou de 1821 a 1823 com um total de 
210 edic;Oes. Foi o primeiro jornal do Maranhao; OArgosdalei, 
publicado sob a responsabilidade de Odorico Mendes. Circu.lou durante 
o ano de 1825 e trazia a seguinte epfgrafe: "Boas do as le1s, melhor o 
uso bom delas"· A Estrella do Norte do Brasil· , redigido por José 
Pereira da Silva 

1

circulou de 1829 a 1830 com um total de 47 edicOes; 
O farol Maranhense. que circulou de 1829 a 1833'>com 445 edic;oes. 

Contou coma colabora(:ao de Joao Francisco Lisboa e pregava a reacio 
liberal· ·cn>nica Maranhense , que circulou de 1838 a 1841, com 292 
edicoe~. Era de propriedade de Jooo Francisco Lisboa e órglo do 
Partido Liberal. 

Muito embora os jomais tenham sido uma das únicas. fontes 
disponfveis no infcio do lmpério, nao foram urna fonte substaic1osa. A 
questao indfgena pouco era tratada nesses periódicos. Basicamente, eles 



reproduziam c:tocumentos oficiais e muito pouco veiculavam matérias 
opinativas. 

Além dos jomais referidos, consultamos na Biblioteca Púl;>lica 
obras de JOAO FRANCISCO LISBOA, ANTONIO GONCALVES 
DIAS, CÉSAR AUGUSTO MARQUES e-0utros. 

No Arquivo Público do Estado trabalhou-se, tambél'T\ durante 6 
meses. Lá, foi encontrada a maior quantidade de informacoes sobre. 
indios no Maranhlo Provincial. Consultou-se, inicialmente, os relatórios 
dos presidentes da Provfncia que n!o haviam sido encontrados na 
Biblioteca. Depois, fora_m exploradas encademacoes que reuniam corres
pondencias oficiais,classificadas segundo a repartic~o a que competiam: 
"Presidente·"; "Militares"; "Ch efe de PoHcia"; "M~istrados" e "Objetos 
Diversos". Esgotadas essas fontes, passou:.se, entlo, para os ma~os de 
papéis. Este~ possufam uma classificacao muito precária, e, mu itas vezes 
nlo possufam classificacao nenhuma. Ocorria também da indicacao do 
maco nao corresponder ao seu conteúdo. 

Muitos macos n~o puderam ser consultados porque os docu
mentos encontravam-se,, ·totalmente, destruídos. Alguns deles · ainda 
foram anotados mas, provavelmente, outro pesquisador nlo poderá 
mais faze-lo. 

O conteúdo dos documentos existentes nesses macos variava. 
Uns tratavam de correspond§ncias entre funcionários das várias reparti
coes"'do governo, outros, eram relatórios de diretores de índios ou de 
di retores de colonizacoo. 

Os dois meses restantes da pesquisa foram utilizados na consulta 
do materia·I existente no Instituto de Terras do Maranhao - ITE AMA. 
Lá nlo existe propriamente um arquivo, mas centenas de documentos 
da maior importancia estllo guardados em um armário, entregues a acao 
do tempo. Há documentos que remontam ao século XVIII, que ni<> 
podem ser encontrados em nenhum outro lugar. O acesso a esse acervo 
foi feito através de urna pequen a· cadeia de favores rec1p rocos. 

No ITERMA foram consultadas encademacoes de correspon
dAncias oficiais que estavam classificadas sob os seguintes tftulos: 
11Índios"; "Colonisacao" e "Catechese e Colonisac;ae>". Foram consulta
dos também livros de registro dos ofícios da lnspetoria Geral da 
medi~o de terras públicas da Provincia do Maranhio; Livros de registro 
dos offcios da presidencia e do delegado do diretor gera.1 das terras 
pC.blicas e os livros de registro da terra de quase todas as freguesias da 
Provtncia do Maranhlk>. Estes livros contém os registros de terras 
criados pela Lei n9 601 de 18 de setembro de 1850 e regulamentado 
pelo Decreto n9 1.318 de 30 de janeiro de 1854. 

- Classificacao dos dados 

De posse dos dados, foram classificados de tres formas: 
1. por assunto; nessa classificacao foram selecionados os seguin

tes tópicos: conflitos interétnicos, legislacao, estratégias de 
civilizac;:ao, questoes de terras, criacao de diretorias e colonias 
indígenas, atos de nomea(:Oes e demisséSes de direto~es de 
índios; 

2. por datas; nessa classificacao foram selecionados os documen
tos em func;:ao de suas datas e separei por décadas, depois por 
períodos maiores. de acordo com as hipóteses de estratifica
cao do século que eu havia proposto; 

3. por fontes; nessa classificacao foram selecionados os docu
mentos segundo suas origens, tais como: presidencia da 
Provtncia; diretoria de índios; Camara Municipal; reparticao 
de terras; notícias de jornais; polfcia e etc. 

Um dos materiais mais trabalhados foram os relatórios, discur
sos e _talas dos presidentes da Provincia. sao documentos que podem 
ser classificados como pertencentes a um mesmo genero, pois slo 
emitidos por indivfduos que ocupam cargos tais como presidencia e vice
presidencia da Provincia. Por outro lado, , soo produzidos para ocasioes 
especiais, ou seja, sess0es da Assembléia Provincial, sejam ordinárias, 
sejam de instalac;:ao, e dirigidos a esta mesma Assembléia. 

Esses documentos possuem um número variado de páginas que 
nunca.atinge a 100. Em vários deles sao anexados mapas estatísticos ou 
relatórios de funcionários responsáveis por algumas diretorias ligadas ao 

· governo provincial. Nesses anexos, o que, geralmente, se encontram sao 
relatórios dos diretores gerais de indios. 

O conteúdo geral desses documentos pauta~ sempre por alguns 
tópicos tais como: o orc;:amento provincial; colonizacao e emigrac;:lo; 
catequese e civil izacio dos fndios; saúde pública; atividades econornicas; 
instituicoes públicas; corpo policial; cultos religiosos e tranqüilidade 
pública e seguranc;a. Alguns relatórios trazem, além desses, outros 
tópicos mais relativos a objetos temporários, como por exemplo, a 
construc;:ao do canal do Arapapaf. Pode ocorrer também que a.lguns 
relatórios nao cubram todos esses tópicos. Em vários deles, nao existe o 
ítem "catequese e civiliza.;ao dos fndios". 

Desses relatório~ foram transcritos, textualmente, os itens sobre 
catechese e civilis~ao dos indios, colonizaf;oo e algumas vezes 
tranqüilidade pública e seguran~, e corpo policial, sempre que havia 
alguma referencia a conflitos envolvendo populacaes indígenas. 



.. 

Um aspecto observado nesses relatórios, e o mesmo ocorre com 
os relatórios de diretores de indios, foi a reproducao de inform~é5es 
anteriores, ou seja, de relat6rios anteriores. lsso talvez seja decorrente 
da alta rotatividade dos governantes, já que muitos nao se demoravam 
mais que alguns meses a frente da Província, ou no caso dos diretores, 
das diretorias. t provável que n3<> houvesse tempo para obter novas 
informa~es. Por outro lado, pode ser também resultado da negligencia 
dos dirigentes. Fica difícil imaginar que nada de novo tenha ocorrido. 

Com relacoo ao conjunto dos documentos consultados, fossem 
relatórios, fossem correspondencias, fica no ar a hipótese de que havia 
um corpo de funcionários especializados em produzir tais documentos. 
Parece haver um modelo de retórica cristalizado, com figuras que se 
r~petem n.os mais diversos documentos. A impressao que fica é que o 
discurso nao é uma constru~o resultante dos fatos, mas os fatos é que 
precisam se adequar as figuras de retórica. Esse modelo parece ser tao 
rígido, que chega a escamotear as diferencas de taccoes políticas e até 
mesmo de form~o profissional que caracterizaram os di rigentes do 
l~pério. Restam apenas as entrelinhas, as omisséSes, para que se possa 
vislumbrar urna mudanca de enfoque, além daquele modelo formal de 
retórica. 
· Há outro aspecto, ainda relacionado com os dados coletados . ' 
que precisa ser esclarecido. Tentou-se compreender, com esse estudo, as 
rela~es entre indios e brancas no Maranh:Io Provincial enfocando , ' 

especialmente, a política indigenista. Entretanto, todos os dados 
coletados contem apenas inform~é5es que remetem, invariavelmente, 
para um único lado da questao: a perspectiva do branco. Nao foi 
possfvel encontrar documentos que informassem a perspectiva do fndio. 
t poss1vel que esses documentos sequer existam. Os fndios, durante o 
lmpériq estavam relegados ao nfvel inferior da escala social e eram 
tutelados. Essa condicao muito, provavelmente, lhes tirava o direito .ao 
discurso :próprio, principalmente, ao registro desse discurso. Em razao 
disso, sobre a perspectiva dos fndios restaram somente inferencias e · 
d~u(:Oes a serem feitas a partir do discurso competente, ou seja, do 
d 1scu rso do "outro ". 

- O referencial teórico 

O fundamento básico da análise realizada neste trabalho está 
nos "estudos de situacao" e de 11dependencia" realizados por étno-so
ci61ogos franceses. Esses foram estimulados pelo crescimento dos 
movimentos nacionais, que ocorreu depois da última guerra mundial. O 

objetivo era compreender os pavos que viviam urna "situacao colonial" 
descrita pur G. BALANDIER (1976, p. 150) como: 

uuma situa~ao que nasce da conquista e se desenvolve a 
partir do relacionamento de duas entidades sociais por 
meio do qua/ se enfrentam duas civiliz~es". 

BALANDIER afirma também que essa "situacao colonial" 
atravessa, no curso de seu desenvolvimento, fases chamadas de 
"conquista", de "adestramento", de "administrac§o e valorizacao" e, 
no final do ciclo, de "encaminhamento da autonomia". 

A originalidade desses estudos está no fato de apreenderem o 
colonialismq enquanto um fenómeno social total e o contato entre as 
civilizacoes dentro de urna perspectiva globalizante que leva em 
consideracao os diferentes niveis da realidade social, ou seja, o nfvel 
social, o económico, o político, o cultural e até mesmo o psíquico. 
Nesse sentido, BAL.~~DIE R procura entender os aspectos da domina
~ªº colonialista, seja a nível do imperialismo económico, seja em suas 
man ifesta(:oes mais profundas que engendram a própria personalidade 
do homem colonizado. 

Todos os aspectos referidos sao analisados dentro do quadro de 
referencia da situacao colonial, ou seja, o domfnio imposto por uma 
minoría estrangeira racial (ou etnicamente) e culturalmente diferente, 
em nome de urna superioridade racial (ou étnica) e cultural, afirmada 
de modo dogmático a urna maioria autóctone materialmente inferior. 

BALANDIER enfatiza a no(:ao de conflito e choque entre 
civilizacoes, isto é, o caráter antagé>nico das rel~es existentes entre as 
sociedades em confronto, que se explica pelo papel de instrumento a 
que é condenada a sociedade colonizada e pela necessidade de que,· para 
manter esse domínio, o colonizador recorre, nao só a torca, mas, 
também a um conjunto de pseudo-justificacoes estereotipadas. 

Dentre os fatores importantes a serem considerados na aborda
gem da situacao colonial, G. BALANDIER (1971, p. 4) destaca a 
perspectiva histórica: 

" .•. /'historien nous fait comprerndre comment la nation 
colonia/e s'est au cors du temps, insérée au sein des 
sociétes colinisées. "* 

*O historiador nos faz compreender como a nat;:io colonial vai se inserindo, com o pas
sar do tempo, no seio das sociedades colonizadas. (trad. nossa). 



Por outro lado, é ressaltada também a importancia da análise da 
a~o administrativa, vista como urna das principais causas de transfor
mar;ao. BALANDIER insiste na necessidade de se considerar a acao da 
administracao colonial e seus componentes ideológicos. 

Procurando evitar perspectivas unilaterais na abordagerTl' do 
fe~ómeno do contato, G. BALANDIER (1971, p. 35) chama a atenc;a.q 
para o fato da "situacao colonial" ser compreendida como um sistema: 

'~ .. Nous avons considéré peut Dtre décrite et comprise, 
montré comment els sont /iés eux et qv'ainse .toute analyse 
partielle est en méme temps partía/e". * 

LECLERC referindo-se a no~o de "situa~o colonial" argu
menta que esta nocao implica, em primeiro lugar, a necessidade de 
considerar o colonialismo como urna totalidade e nao como um 
conjunto de processos que se poderiam estudar, isoladamente, uns dos 
outros. Por outro lado, afirma que as mudanc;as operadas sob o 
colonialismo nao sao as mesmas que · teriam tido lugar numa outra 
situacao; que as mudancas de origem externa, isto é, colonial, sao 
fundamentalmente diferentes das mudanc;as indígenas e, sobretudo, das 
mudancas operadas como verdadeiro "give and take". . . 

O comentário de LECLERC enfatizafCsobremane1ra, urna cr~t1ca 
aos estudos de "mudanca social". Esses estudos interpretam o contato 
interétnico como um estimulo a mudanr;a . . As diretrizes básicas desse 
tipo de análise estao voltadas para as instituicoes s~ciai~, como o 
elemento substantivo da investigacao. A mudanca social e encarada 
como o processo através do qual a ordem existente numa socied~e, 
isto é, a sua cultura, passa de um tipo a outro. Dentro dessa perspectiva, 
a mudan(:a social é vista . como um fenómeno univ~rsal., um fa~or 
permanente da civilizacao humana. O contato cultural e assu1:1 reduz1do 

-a uma mudan(:a social uniforme: da colonizacao a modern1zacao e a . 
industrial izacao. 

* "N6s ternos considerado os elementos a partir dos quais toda situaclo concreta 
pode ser descrita e compreendida, e mostrado como esses elementos estlo 
ligados entre eles e que desta forma toda análise recortada é, ao mesmo tempo, 
parcial". (trad. nossa). 

O fato da abordagem da "mudanca social" privilegiar as 
instituicoos como foco substantivo de análise é questionado por R. 
OLIVEIRA (1972, p. 18). Em O índio e o mundo dos b.-..cos ele 
afirma: 

" ... a preocup~6o em apreender a realidade resultante do 
contato interétnico, valendo-se da an/Jlise de institui~es 
correspondentes, isto é, pela aceita~6o tácita do principio 
de que as institui~oes atuam umas sobre as outras segundo 
suas respectivas naturezas fas institui~oes religiosas tribais 
seriam modificadas pela a~6o da instituit;lio religiosa 
ocidental, as económicas por suas reciprocas e assim por 
diante) leva o pesquisador a minimizar a influencia dos 
agentes alienlgenas naque/as esferas formalmente fora dos 
seus respectivos campos de ~60. Assim o missionArio ou o 
administrador afetariam a ordem tribal, apenas naque/as 
esferas relacionadas com o sistema religioso ou com o 
sistema de chefia". 

A argumentacao de OLIVE 1 RA é procedente, especialmente na 
medida em que se entende que as partes constitutivas do sistema 
cultural estao íntimamente relacionadas, n§o podendo ocorrer qualquer 
mudanca, em urna delas, que nao exerca influencia sobre as demais. 

Os estudos de "mudanca social" nao fazem nenhuma referancia 
~ especificidade da mudan~a colonial, que reside justam~nte no fato de 
ser uma mudanc;a imposta pela domin~o colonial. Parafraseando 
LEC LE RC direi que,· para muitos antropólogos, a colonizaclo imperial 
nao passou de urna experiment~oo da rriudanca cultural. B. MAL!
NOWSK I (1949) pode ser citado como urna expressio dessa perspecti
va. 

Urna outra abordagem desenvolvida pela Antropologia para dar 
conta da realidade interétnica foram os "estud-Os de acultur~lo". Dois 
11Memo randa" publicados por antropólogos norte-americanos explici
tam as diretrizes básicas da aculturaca<>. No Memormdum for the study 
of acculturation, REDIFIELD, LINTON e HERSKOVITS, (1972, P· 
182) definem a aculturac~o da seguinte forma: 

"Acculturation comprehend those phenomena which re
sult when groups of individuals having differents cultures 
come into continuous first-hand contact, with subsequent 
changes in the original cultural patterns of either or both 
groups,." 



A ·expressao "first-hand contact" restringe o conceito de 
aculturaclio l¡s situac<>es nas quais as sociedades mél'ltem entre si um 
conteto direto e permanente. Os autores deixam claro que o processo 
de aculturacao é necessariamente bilateral, onde os elementos culturais 
estranhos sao adotados em decorrencia de um processo seletivo. Os 
autores estabelecem também urna distincao entre aculturac;:ao e mudan
ca cultural, sendo a última considerada apenas como urna fase, um 
aspecto da aculturacao. 

O outro Memorandum (B. DOHENWEND & R. SMITH, 1982, 
18.(1)) impoe novas diretrizes ~ nocao de acultur~ao. Desta feita, a 
acu ltura<:lo é concebida como urna mudan<Ai de cultura que se inicia 
pela conjuncao de dois ou mais sistemas culturais autónomos. 

Os autores deste ~~emorandum chamam também a atenc;:ao para 
alguns aspectos a serem considerados no contexto do estudo da 
aculturacao, tais como: a caracterizaca<> das propriedades dos dois 
sistemas culturais em contato; o estudo da natureza da situac;:ao de 
contato; o estudo dos proc.:essos culturais que emergem da conjunc~o 
dos sistemas. Nessas proposic;oes já ·se percebe urna preocupac;:ao 
metodológica com a percepcao da realidade do contato de forma 
sistémica to mando a cultura como foco substantivo da investigac;:ao . 

As principais criticas dirigidas aos estudos aculturalistas enfati
zam a inoper~cia prática e teórica do concejto de cultura que norteia 
essas análises. A cultura é compreendida como um mero conjunto de 
trac;:os culturais, a simples soma de costumes,· crenc;:as e técnicas, em 
detrimento da percepcao da cultura como um sistema em que os 
componentes estao relacionados entre si, de tal forma, que a transfor
macao de um deles acarreta a mudan~ nos demais. (B. DOHENWEND 
& R. SMITH, 1982, 18(1)). 

Por outro ladq as críticas questionam o privilégio dado it noc;:OO 
de cultura em detrimento da importancia que deveriam assumi r as 
relacoes sociais. Além disso, os·estudos de aculturacao sao acusados de 
viés evolucionistas e comprometimento com a ideologia política de 
dominacao. 

G. LECLERC (1973, p. 164) afirma que todos os estudos de 
aculturacllo s§o estudos sob certos aspectos do colonialismo: estudam o 
contato do Ocidente com outras culturas; por trás da aculturac;:ao tal 
como é descrita pela Antropologia clássica, nada há a nao ser o 
colonialismo contemporaneo: 

# ••• o conceito de acultura~o, tal como o encontramos 
nos antropólogos, sup0e sempre a evidencia do canJter 
benéfico, positivo, da assimetria e da domina~ao 'colo
niais'. A violencia é esquecida ou justificada em nome do 

processo de moderniza~ao. Jamais vem ao espirito dos que 
a utilizam que ela possa ser recusada, n6o por um 'estado 
de espirito conservador', mas porque destruidora e com
prometida pela suficiencia e pelo racismo': 

O ~iés evol~~ionista presente nos estudos de aculturac;:ao pode 
ser perceb1do na ut1l1zac;:ao de alguns conceitos. Identificar os africanos 
como "selva~~~", por exemplo, significa percebe-los como povos 
carentes de c1v1llza~o, povos que, através de um processo evolutivo 
deveriam chegar a civiliz~ao. A colonizacao passa,.entaq. a ser vist~ 
como um processo "natural" de transmissao de . traeos éulturais 
"civil izados". 

Tanto os "estudos de aculturac;:ao" quanto os "estudos de 
situa~ao" em suas análises perdem de vista as conjuncoes sociais em que 
ocorrern os contatos. lncorrem, portanto, na falha de desconsiderar os 

. condicionantes políticos que necessariamente estao presentes quando 
duas etnias entram em contato. 

No Brasil, o esforco de superar os "estudos de acultura~lo" está 
na proporc;:ao teórica de DARCY RIBEIRO e ROBERTO CAADOSO 
DE OLIVEIRA. 

D. RIBEIRO (1979, p. 8) contrapé5e a nocao de aculturac;:lo 
com o conceito de "transfigurac;:ao étnica": · 

'~ .. o impacto da civiliza~o sobre as popula~es tribais dá 
lugar a transfigura~6es étnicas e n6o A assimila~ao plena". 

A "transfiguracao étnica" é o processo através do qual as 
populac;:oes tribais que se defrontam com sociedades nacionais preen
chem os requisitos necessários l1 sua persistencia como entidades 
étnicas, mediante sucessivas alterac;:oes em seu substrato biológico, em 
sua cultura e em suas formas de relac!o coma sociedade envolvente. 

O que caracteriza,, fundamentalmente, o processo de transfigura
c;:ao étnica é, primeirq. o enfrentamento que se verifica entre populacoes 
que, configurando distintas entidades biológicas, ao entrarem em 
convivencia se mesclam.~ racialmente, e se contagiam reciprocamente. Na 
medida em que os fato res biológicos deletérios transmitidos pelos 
agentes da civiliz~ sao mais numerosos, as populacaes indígenas 
sofrem mais fortemente seus efeitos na forma de reducoes drásticas de 
seus contingentes demográficos; segundo, o enfrentamento que se dá 
entre sociedades evolutivamente defasadas, resultando da( uma enorme 
capacidade de coes~ interna e de domina~ao por parte das mais 



avan~adas. A forma como a transfiguracao étnica se verifica, varia 
segundo cada situacao concreta, em decorrencia das especificidades do 
contexto cultural indígena, anterior ao contato. Cada tribo reage as 
compulsoes externas, segundo suas próprias características, selecionan
do as inovacoes, como objetivo último de preservar a identidade étnica, 
através de altera(:oes estratégicas em sua configuracoo. 

A proposta teórica de RIBEIRO representa um grande avanco 
no sentido da compreensao das relacoes interétnicas. Entretanto, alguns 
aspectos nao foram suficientemente explicitados. Quando o autor 
insiste na questao da persistencia da identidade étnica nao trabalha o 
conceito de identidade,, nem tampouco o de grupo étnico. Também é 
insuficiente o enfoque dado as relacoes sociais que tem lugar na 
conjuncao interétnica. A abordagem é dirigida,substancialmente, para o 
nfvel do patrimonio cultural. 

A contribuicao mais efe.tiva para a compreensao do fenomeno 
interétnico parece estar contida na obra de ROBERTO CARDOSO DE 
OLIVEIRA. 

A proposta básica de OLIVEI RA consiste na apreensao do 
contato interétnico como um sistema, ~m . cuja totalidade estao 
inseridas relacaes de oposicao histórica e,,estrutural.f!lente, :demonstrá
veis. Nesse sentido é clara a influencia da obra de BALAND IER, 
específicamente no que se refere a no~o de "Situa<;ao col~nial". 

O modelo de análise proposto por OLIVE 1 RA elege a identida
de étnica como foco essencial da investiga(:~. A sua concepcaq de 
grupo étnico considera a identifica~o étn.ica ·como elemento definidor 
desse grupo. 

Entende OLIVEIRA que nenhum estudo de identidade étnica 
pode ser cabalmente realizado, sem referencia expressa As condicoes 
geradoras da identidade focalizada, condicoes estas, determinadas pelo 
sistema de rela~es interétnicas. Por outro lado, urna plena apreensao 
das relacoes interétnicas só se verifica, a medida que estas relacoes s~o 
inseridas num sistema social de caráter interétnico que as condiciona, 
determinándo sua própria estrutura e desenvolvimento. 

A nocao de sistema interétnico e dos seus processos de 
articulacao étnica, sao desenvolvidas por R. OLIVEIRA (1976, p. 
54-75) em Processos de artic:Ulaclo étnica. Reserva o termo "interétni
ca" para identificar as relacoes entre indios e brancas, e o termo 
"intertribal" para denominar as relacoes entre etnias indígenas entre si. 
A distinclo n!o implica no fato de que a última modalidade caia tora 
das relacoes interétnicas, mas sim que constituem urna expressao 
particular das mesmas. 

O termo "fric~ao interétn ica" .foi elaborado especialmente para 
explicar as relacoes que envolvem grupos indígenas em contato com a 
sociedade global, retacoes essas que se baseiam ·na conjun~o de 
interesses contraditórios, articulados de forma a resultar numa depen
dencia do indígena com relacao a sociedade global, que p~sa a subjugar 
o índ io. 

No que se refere ao contato entre fndios e brancos, OLIVEI RA 
insistiu na necessidade de que na investiga<;ao das relacaes interétnicas 
fosse dada igual atencao a análise das sC>ci'edades tribais tan~o quanto a 
análise da sociedade nacional. lsso porque essas entidades mantem 
relacoes contraditóri~ ao ponto de que a existencia de urna tende a 
negar a de outra. 

~ tipicamente numa situacao de "friccao interétnica'' que 
emergem os vários mecanismos de articulacao entre as etnias envolvidas, 
podendo ser destacados o inter-classe e o rural-urbano. Em face disso, 
R. OLIVEIRA (1976, p. 61) recome_nda que, ao se él'lalisar urna 
realidade concreta, deve-se observar a repercussllo de uns mecanismos 
sobre os outros, de modo a captar a preponderanéia de qualquer um 
sobre os demais: 

n ••• Há um dM:lo simultaneamente histórico e estrutural 
que deve ser levado em canta pelo analista, a saber, a 
formar:fio social que contém os agentes étnicos. lsto 
porque a delimita~o da preponder6ncia de tal ou qua/ 
processo de articula~6o social variará de. conformidade 
com a natureza da forma~6o social subjacente". 

Ao escrever A n~ de colonialismo interno na Etnologia 
O LIVEI RA procura mostrar a profunda consistencia existente entre a 
nocao de 11fric~o interétnica" e a no~ao de "colonialismo interno" tal 
como foi expressa por P. CASANOVA (Apud R. OLIVE IRA-, 1978, p. 
78) .. 

"~ .. Almeja-se com isso destacar, no .interior das fronteiras 
po/fticas, um fenómeno que nao é só internacional sen6o 
intranacional, e cuja valor explicativo para os problemas 
de desenvolvimento ta/vez se tome cada vez mais impor
tante, do ponto de vista interno do desenvolvimento das 
novas nacoes da Afrit:a e Asia, como para a explica~o das 
antigas "novas na~lJes' da América onde ·11xiste uma · 
sociedade plural, e inclusive daquelas, como M.'xico, onde 
houve un1 processo de desenvolvimento e de mpbiliza~fo e 
q'!e nao conseguiu resolver o prob_lema da- sociedade 
plural." 



Acrescenta ainda que: 

' 'A no(:So de "colonialismo interno" só pode surgir a base 
do grande movimento de independencia das antigas colo
nias ( ••. ) Com o desaparecimento direto do dominio dos 
nativos pelos estrangeiros aparece a not;6o do dominio e a 
explorat;Do dos nativos pelos nativos ( ... ) A literatura 
"indigenista" e liberal do século X IX registra a substitui
t;Do do dominio dos espanhóis pelos "crioulos", e o fato de 
que a explora~o dos Indios continua tendo as mesmas 
caracterfsticas que na época anterior a independencia". 

O LfVE 1 RA admite, entao, que o estudo do colonialismo 
interno no Brasil teria o mérito de transformar a questao indígena num 
sensfvel microscópio através do qual seriam conhecidos aspectos novos 
do Segund9 Brasil (refere-se aos dois brasis de Lambert), su.a din.ami.ca 
expansionista, o sistema de poder que lhe é inerente e CUJa pnmeira 
vftima é o Brasil indígena. Por outro lado acrescenta que, tanto a 

. "fric~ao interétnica" quanto o "colonialismo interno", consideram a 
abordagem cul_turalista como pouco adequada para explicar o fendme
no do contato interétnico, quando as entidades envolvidas sao as 
sociedades tribais e a sociedade nacional. Admite também, que 
tampouco a análi~ trad.icional das classes sociais daria conta dessa 
real id ad e por nao set, suficientemente,,sensfvel l.t apreensao dos fendme
nos. inerentes a sociedades plurais. Entende que a noc;:ao de "colonialis
mo interno" enriquece a perspectiva contida . nos estudos de fricc;:ao 
interétnica, ampliando-a de modo a inscrever a questao do subdesenvol
vimento em seu campo de vis§o. 

A grande contribuic;:ao de OLIVEI AA está no fato de haver 
percebido o fenómeno interétnico nos seus diferentes nfveis, ou seja: o 
da identidade cujo domínio é o ideológico; o do grupo social, cujo 
dominio é o da organizac;:ao e o da articulac;:oo, cujo domínio é o 
processo de relacoes sociais. Além disso, o autor conseguiu abstrair 
dentre esses diferentes dominios a natureza classificadora da etnia, que 
os particulariza, incutindo-lhes urna dinamica especial, suscetível de 
apreens3o histórica e estrutural. 

No caso específico desse estudo, envolvendo as relac;:oes entre 
fndios e brancos no Maranhao Provincial, foi tomada a sociedade 
brasileira em seu conjunto como um sistema interétnico,onde as formas 
internas de colonialismo permaneceram após a independencia política e 
até mesmo após a industrializac;:ao e a urbanizac;:ao. Considerou-se,,ent~ 

Ociedades indígenas.. de um lado, e a sociedade nacional, do outro, as s . . é . 
como elementos constituintes do sistema 1nter tn1co. 

_ A política indigenista brasileira na literatura 

A literatura sobre política indigenista .brasile_ira é bastante reduzida. 
Raríssimos sao os estudos que tratam, exclusivamente, dessa questao. 
Geralmente, o que se pode encontrar ~ob~ o assunto slo capítulos 
dentro de urna obra maior, ou entao, ~rt1gos 1solados . . 

Especificament~ sobre política indigenista durante o Jmpério há 
0 trabalho de CARLOS ARAÜJO MORE IRA NETO (1971 ). Trata-se 
de um levantamento de documentos, especialmente jurídicos, _que slo 
trabalhados com o objetivo de mostrar que há urna certa onentacao 
politica clara e constante por trás de toda a aparen~e c_on~radi_cao da 
política indigenista oficial. No seu entende~ a política 1~d19en1sta ~o 
século X IX representa a continuidade natural da trad1cao colonial 
portuguesa. Ambas sempre se pautaram por urna prática de i~t~rv~ncio 
deliberada na vida dos povos de tradic;:ao cultural indígena, pnv1leg,1ando 
seus próprios interesses. Por tratar-se de um trabalho com. preterisilo 
mais abrangente, ou seja, a sociedade brasileira como um todo, o autor 
pouco trabalha as particularidades regionais. . 

A nfvel das vers6e5 mais clássicas, pautadas em um caráter ma1s 
literário podem ser citadas as obras de JOAO FRANCISCO LISBOA, 
ANTONIO GON<;ALVES DIAS e PERDIGÁO MALHEIROS. 

J. LISBOA, (1976, p. 579) em dado momento de sua produciio, 
fez urna autocrítica quanto as suas interpretac;:Oes das relac;:oes e~tre 
tndios e brancos, e admitiu que suas idéias sobre o assunto hav1am 
sofrido modific~oes. Se antes admitia 9u7 a destruic;:ilo ~as racas 
indígenas nao se devia l.ts ávidas e ferozes pa1x5es d?s .. co~qu1stadores, 
ma~ principalmente, a incompatibilidade da ~~a co~x1stenaa com a raca 
civil izada dos invasores, posteriormente adm1t1u que: 

"um estudo aprofundado da matéria, e o exame so_bl"f!tu~o 
dos documentos oficiais, isto é, da correspondencia hav1~a 
entre os governos da metrópole e das colon~a~, pela. ma1or 
parte inédita, e pouco conhecida, nos hab11lte ho¡e para 
proferirmos um novo julgamento em que a condena~ 
dos invasores é inevit,vel". 

Entretanto . essa mudan~a de perspectiva nao chegou a abalar _as 
conviccoe; evolucionistas de LISBOA, que continuou até o fim 
pro pondo a conversao e civilizac;:ao dos Indios. Na obra de LISBOA, a 



questao indígena é tratada em caprtulos específicos dos seus Aponta
mentos para a Hist6ria do Maranhlo. 

GONCALVES DIAS (1868, p. 216) ao longo dos seus escritos 
manteve sempre urna postura de defesa irrestrita dos fndios. Considera
va calamitoso o contato entre fndios e brancos,,e condenou todas as 
formas havidas no trato comos fndios: 

" Todos (Indios) foram vencidos, desbaratados, escravisa
dos: quando n6o o podiam comas armas mandavam-lhes 
um padre da companhia com um crucifixo e palavras de 
paz que traziam sujeitos e cativos para definhar e morrer 
nas nossas p/anta~oes; quando faltavam esaravos levanta
vam_ bandeiras, juntavam homens, e iam aoque chamavam 
resgate, em escárneo de todas as leis divinas e humanas." 

O ~ratamento da questao indígena, em forma de prosa, foi feíto 
bas1camente nas Reflexoes sobre os Annaes históricos do Maranh~ por 
Bernardo Pereira de Berredo, e no capftulo XIII de O Brasil e a Oceania. 
(GONCALVES DIAS, 1868, p. 216). 

PERDIGAO MALHEIROS (1976) escreveu o livro intitulado A 
Escravidio no Brasil .cuja segunda parte é dedicada a escravidao 
ind1gena, contendo nove capítulos sobre a política indigenista. Nestes 
capftulos, MALHEIROS faz um levantamento exaustivo de toda a 
legislacao indigenista de caráter mais geral no qual procura enfatizar as 
contradicoes presentes, assim como ressaltar as rela<,iSes entre igreja, 
colonos e governo entre si e para com os indios. Denuncia toda a 
viol~n~ia que estava embutida nas rel~oes da sociedade global para com 
os fnd1os, entretanto sua visao evolucionista está claramente expressa 
nas conclusoes do livro: · 

": ••. ~ propor~6o que o Estado cresce em popula~6o, em 
fac1lidade de comunica~es por terra e por água, A 
proporr;So que o território se for cobrindo de mais 
povoados, e se forem descortinando os serttJes (onde 
prin_cipalm~nte eles hoje se abrigam), o tacho da civiliza~6o 
abrinl cam1nho, espancando as trevas da selvageria, e ou 
eles se h6o de necessariamente acolher nos bra~s do 
homem civilizado e confundir-se assim na massa geral da 
POP_ula~, ou ser6o for~ados a ceder o campo nessa /uta 
desigual, em que a vitória, conquanto incerta na época, é 

certa e infalfvel, por ser o decreto de deus ~ Onipotente na 
Ordem providencial das N~es, manifestada pela história 
do mundo': (P. MALHEIROS, .1976,p. 249J. 

O trabalho de J. GOREND.ER, (1980, p. 476-86) O Escravis
mo colonial dedica um capftulo lt análise da polftica indigenista, 
específicamente, tratando das formas de .escravidao indígena. GO REN
O E R chama a aten~o para a inconsisteo.cia das leis e as artimanhas para 
burlá-las. Mostra que, mes~o após a aboli~fto da escravidao indígena, 
esta perdurou através de formas que _ ele denominou completas e 
incompletas. Enfatiza o· caráter contraditório da legisla~ao indigenista, 
admitindo que isso ocorria em fun~o das pressCSes que a Coroa recebia 
da parte dos colonos e dos jesuítas, ambos pleiteando interesses 
diversos. 

DECIO FREITAS (1983) ao escrever Escravidlo de fndios e 
neQros no Brasil muito pouco espa~o dedicou lt esc_ravidao indígena. 
Toda a matéria sobre o assunto resume-se a um quadro cronológicq 
contendo a legisl~~o sobre a escravid~o indígena desde 1570 até 1758. 

Há ainda outras obras, inclusive produzidas por .antropólogos, 
que apesar de nao tratarem, exclusivamente, da ·política indigenista 
trabalham a questao como tópico especial. · 

BERTA RIBEIRO (1983,p. 51) em Ofndioeahist6riado Brasil 
dedica urna parte ~ política indigenista e mais, específicamente, A 
legisla~~º indígena do Estado do Maranhao. Faz um apanhado geral 
desde a Colón·ia até 1757 com a institui~fto do regime de Diretórios. 
Trata-se de urna compil~ao de fontes secundárias, através da qual a 
autora procura expor " ... a trágica história do primitivo habitante do 
Brasil e de sua marginaliza~ao progressiva, histórica, geográfica e 
cultural." · 

Pindorama conquistada, obra de FRANCISCO· MOONEN 
(1983, p. 22) possui quatro capítulos voltados para a questao da 
política indianista. O autor procura discutir a relacao entre fndios e 
brancos desde o descobrimento do Brasil,.até os anos mais recentes de 
atua~ao da FUNAI - Funda;ao Nacional do Índio. Trata-se também de 
u m trabalho base ad o em fon tes secundárias que pretende real car o fato 
de que a política indigenista brasileira é constitufda por um conjunto de 
leis que, além de cont_radit6rias,' sempre ficaram apenas no papel 
" ... Leis, regimentos, cartas régias, etc. até certo ponto benéficas para os 
fndios, sempre existiram. S6 que nunca foram obedecidas, como 
acontece ainda hoje." 



Também de MOREIRA NETO (1988) há o livro fndios da 
Amaz6nia; de maioria a mino ria. Este livro procura reunir evidencia 
histórica que permita a identifica~o de causas que contribuíram para a 
desaparic;ao de grande número de índios na Amazonia, especial~nte 
no período que vai de 1750 a 1850. O autor sugere que o periodo 
pombalino e seu instrumento polftico mais significativo, o Directório, 
sao as chaves essenciais para a compreensao das mudanc;as operadas no 
perfodo em questao. O fim da política pombalina nao era o índio, mas a 
conservac;ao e o aumento do domfnio colonial. A vila pombalina era o 
espac;o físico atrav~ do qual ~e d~veria processar a int~rac;~o ~~ índi? 
das missaes ao universo man1que1sta do mundo colonial. S1gn1f1cava a 
ampliac;ao do indio tribal em fndio genérioo, iniciada pelas missoes. O 
autor acrescenta que,.após a queda de Pombal, o que se instalou a nivel 
de polftica indigenista, foi pior ainda. "A legislac;ao, desde a queda de 
Pombal - 1777, até a independencia do Brasil é de cunho progressiva
mente anti-indígena, restabelecendo as permissaes formais, os incenti
vos oficiais para a escravizacao dos índios e a organizac;oo de ac;oes 
armadas contra os mesmos, com o fito de permitir o alargamento da 
colonizac;ao nas áreas ocupaoas por eles". (C. MOREI RA 'NETO, 1988, 
p. 79). Admite C. MOREIRA NETO (1988, p. 79) que a guerra contra 
os índios era somente o passo inicial para substituí-los por colonos 
brancos. A opc;ao franca de extermínio é a soluc;ao que se propoe para o 
problema indígena. O autor procura mostrar como as pessoas da 
sociedade envolvente, via política indigenista, provocam a transforma
c;ao de muitos fndios· em tapuios, ou seja, "membros de um grupo 
indígena que perderam, socialmente, o domfnio instrumental e normati
vo de sua cultura aborígene, substituindo-se por elementos de urna ou 
várias outras tradicoes culturais que se misturarn aos trac;os residuais da 
lfngua e da cultura originais". 

A sucessao de agravas, carencias e opressaes que o autor repete 
ao longo do livro serve para demonstrar a inocu idade da ac;ao 
indigenista oficial do lmpério, em favor das populac;oos ind fgenas da 
Amazonia. 

RCBERTO CARDOSO DE OLIVEI RA (1972) especialmente 
no livro Sociologia do Brasil lndfgena, levanta algumas questoes em 
tomo da política indigenista. Entretanto, suas reflexoes estao voltadas 
para o século XX e mais, especificamente, para a atuacao do Servic;o de 
Protecao aos índios - SPI. ~ também nessa obra que OLIVEI RA 
discute a noc;~o de "colonialismo interno" associada ao modelo do 
sistema interétnico para a compreensao das relac;Oes entre índios e 
brancos. 

DARCY RIBEIRO (1977), da mesma forma que OLIVEIRA, 
trabalha a questao da política indigenista na perspectiva da atuac;ao do 

SPI. Na segunda parte de Os fndios e a civiliz~ RIBEIRO questiona 0 
fu tu ro que se propoe para os índios após a pacificac;la, denunciando 
que a obra de pacifica~oo, tem atendido mais ~s necessidades de 
expansao da sociedade nacional, oue aes fndios. 

O livro de MÉRCIO GOMES (1977), Os Índios e o Brasil, 
contém um capítulo intitulado "políticas indigenistas". Como o próprio 
sugere, colocando a expressao no plural, GOMES analisa as formas de 
a~ao do govemo tace aos índios, reconhecendo a diversidade que as tem 
caracterizado. O padrao portugues é definido pelo autor como 
maleável, ambfguo e casuístico. "A 1ógica da conquista, da colonizac;ao, 
a defesa do território e a necessidade de mao~e-obra -exigiam, no 
entender da Coroa, medidas de extrema dureza e inflexibilidade, que 
em nenhum momento deveriam afastar-se do propósito de dominac;ao 
total". (Mt:RCIO GOMES, 1977, p. 68). 

Durante o lmpério,, firmou~e o pensamento de que os indios 
estavam fadados ao extermfnio, nao necessariamente por culpa das 
poi íticas indigenistas presentes~ ,passadas, mas por sua inadaptabilidade 
a evoluc;ao humana. Foi consolidada a posicao de que os indios eram 
i_ncapazes, juridicamente, e, mentalmente. 

A República tem sido marcada pela ideología positivista que 
inspirou a criacao do SPI. Entretanto, admite GOMES que· o positivis
mo nao conseguiu fazer o Estado Brasileiro reconhecer os povos 
indígenas como nac;oes livres e soberanas, porém, legou.-lhe urna tradic;lo 
de respeito lt pessoa do fndio, de reconhecimento de seus povos como 
parte da Hist6ria Brasileira. . 

GOMES conclui criticando o paternalismo existente na rela~ao 
·do Estado para com os índios, visao e5sa que deco·rre da interpretacl<> 
do fndio como urna crian~, e sugere a criacio de urna nova polftica 
indigenista que abra caminho para a · sobrevivencia cultural e a 
coexistencia respeitosa com os fndios. 

Essa apresent~oo de algumas obras sobre polftic~ indigenista 
nao pretendeu ser exaustiva. A intenc;OO ·foi situar, em Hnhas. gerais, 
como a questao tem sido trabalhada por diferentes autores.. 

- Apresentaclo do conteúdo 

A primeira parte aborda, em linhas gerais, a situac;ao do 
Maranhao durante o lmpério e descreve como os fn~:Uos situavam-se 
nesse contexto, poiftica e espacialmente. 

A segunda parte tenta analisar as origens da ideolbgia indigenis
ta do período, procurando detectar as controvérsias entre os .grandes 



Elizabeth Maria Beserra Coelho 

ideólogos da época. Foram selecionados JOAO FRANCISCO LISBOA, 
GONCALVES DIAS e ADOLFO VARNHAGEN, e foram trabalhadas 
as disputas teóricas que envolveram esses tres autores, assim como a 
influencia que tiveram sobre a poHtica e a administracao local. 

A terceira parte expoe e analisa a legislacao imperial e 
provincial relativa ao trato com os fnqios e dedica parte especial ~ 
questao da lei de terras. Essa lei redefiniu, completamente, a situacao 
das popula~es indígenas com relacao aos territórios que habitavam e 
estava estreitamente vinculada a .LJma política de descaracterizacao dos 
índios como etnias específicas. 

A quarta parte trata das estratégias da acao indigenista, dos 
conflitos interétnicos e das formas de interferencia do governo ~nesses 
conflitos. Procura desenvolver o argumento de que a acao do· governo 
tace aos fndios noo era uniforme, mas oscilava em" funcao · das . . 
contradicoes e do jogo de interesses internos e externos. A única 
constante na acao indigenista, ao longo do perfodo analisacto, parece ter 
sido a base etnocentrica. A prática variava de condutas paternalistas, 
associadas a fins exploratórios da mao-de-obra indígena, para práticas 
violentas de contencao dos fndios para que nao servissem de emoecilho 
ao ·d esenvo lvi mento. 

Na parte final, os diversos capítulos sio retomados na sua 
substancia, para dar corpo ao tracado conclusivo da panoramica da 
polttica indigenista no Maranh~o Provincial. 

2 - O MARANHAO PROVINCIAL 

Quando o Maranh§o se integrou ao lmpério do Brasil, como sua 
provincia, possuía praticamente a mesma disposicao geográfica que 
possui hoje. 

Essa Provfncia,.trazia consigo a marca de urna história colonial 
diferenciada do restante do País. Até o período de Pombal, o Maranhao 

· possuía urna populacao que se caracterizava por urna maioria de índios 
tace a um reduzido número de colonos brancas, destacando-se urna 
quantidade significativa de missionários. A Capitanía era acentuadamen
_te indígena, inclusive a nível da língua talada. Com excec;ao do circuito 
das relacoes oficiais e do círculo reduzido de colonos, a língua utilizada 
era urna variacao do tupi que ficou sendo chamada língua geral. A mao
de-obra existente era basicamente indígena. 

As leis pombalinas de 1755 vieram modificar significativamente 
esse quadro. Ao fomentar os casamentos mistos, envolvendo índios e 
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brancas e ao instituir a obrigatoriedade do uso da língua .portuguesa, o 
regime de Pombal pretendeu a.bsorver o contingente populacional 
indígena através da coloniz~ao. Ao decretar também a liberdade dos 
índios (que até entao estiveram sujeitos a diversas formas de escravidlo) 
e equiparar os índios e seus descendentes aos demais colonos quanto a 
empregos e honrarías, estabeleceu urna nova forma de rel~lo que 
retirava os índios da condicao única de mao-de-obra que ·haviam 
ocupado até entao. Por outro lado, foram tarribém as leis pombalinas 
.que incrementaram o tráfico de negros africanos para as capitanias, 
especialmente aquelas 1que se achavam na dependencia quase exclusiva 
da mao-de-obra indígena e esse era o caso do Maranhao. 

Ao longo dos primeiros dois séculas do Brasil ~lo_ni-ª, os 
índios haviam se tomado urna rendosa mercadoria. VIVE 1 ROS DE 
CASTRO (1954, v. 1, p. 27) afirmou que: " ... prear fndios nas selvas, · 
gastando em média tres mil réis por cabeca e vende-los no litoral onde 
eram. cotados a trinta mil réis era o melhor negócio que havia naqueles 
tempos ... Escravizados, os indígenas tomavam-se os br:aeos dQ$ colopps. 
Todos os servicos ficavam ao seu cargo. Nao houve morador de Slo 
Luís, desde o Capitao-General Governador até o .mais humilde eolono, 
que deles se nao locuplet~sse." 

As leis pombalinas reverteram em grande parte esse cenário. A 
mao·de-obra indígena foi basicamente substituída pela africana. En· 
quanto a economía do Maranhao esteve voltada para a exploracao de 
produtos naturais, a escravidao indígena deu contada nl5'o-de-obra. Foi 
Pombal quem estimulou, a nivel do Maranhao, a producao para expor
tacao, introduzindo esse Estado, de forma mais incisiva, na poi ítica co
lonial mais ampla, ou seja, no mercantilismo. Para tantq fez-se necess~ 
ria a importacao do africano. 

Todavia, fsso nao · significou que tivesse cessado de todo a 
escravidao indfgena. Esta continuou através de formas mais sutis. 
GORENDER. ·classificou-as em formas completas e incompletas, ressal
tando que as últimas acabavam por se transformar nas primeiras. 

O incremento da mao-de-obra africaña ocorreu basicamente 
através da acao da Cornpanhia Geral do Comércio do .Grlo-Pará e 
Maranhao, a partir de 1756. Os incentivos fomecidos para crédito e 
pagamento, o fomecimento de instrumentos agrícolas e créditos aos 
lavradores e também o incremento da navegaclo com o reino 
possibilitaram um período de franco crescimento da lavoura no 
Maranhao. 

Por volta de 1819, F. RIBEIRO (1841, p. 184) assim referiu-se 
aos indios que viviam no Maranhao: "As povo~C>es gentias, que ainda 
nao domésticas se acham dentro dos territórios da Capitanía do 
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Maranhao, ... sao assás numerosas e formam por isso um objeto seu, q~e 
nao merece pequena atten~o, e nem pouco reparo sua conservac;ao 
dilatada em um estado bárbaro. tao prejudi~ial ao argumento geral desta 
colonia, como inútil aquelle progresso social, que pretendenmos haver 
dos mesmos índios". 

E1a esse o espac;:o ocupado pelos indios. Eram muitos, mas nao 
domesticados, portante, considerados inúteis para a Capitania. Eram 
teoricamente súditos como os demais, só que, de fato, descartada sua 
contribuicao no desbravamento do território, no extrativismo floresta! 
e nas lavouras, passaram a significar um obstáculo a expansao da 
empresa mercantil. Seus· particularismos culturais precisavam ser des
truidos em nome do modelo cultural europeu que estava sendo 
imposto. Essa era a grande condi~o para sua continuidacle. 

2.1 - Caracter(sticas gerais · 

O Maranhlo Provincial pode ser caracterizado como.·.'? perfodo 
que entremeia o regime colonial e o · regime republicano. Corresponde 
aes anos do lmpério. que vao desde 1822 a 1889. No caso maranhense 
esse marco sofre ·uma pequena varia.;~, já que somente em 1823 
ocorreu a adesao a independencia. . 

Possuidor de uma elite com fortes vínculos metropoHtanos, 
envolvida basicamente na atividade comercial, foi 'difícil, no caso 
maranhense, romper · o vínculo colonial e o qom in io portugués. Essa 
dificuldade permaneceu durante o lmpério, sendo expressa nos constan
tes conflitos e disputas envolvendo nacionais e portugueses na luta pelo 
pod~r. 

Ao longo do período em questao, a economia maranhense 
esteve voltada essencialmente para a lavoura de exportac;:ao. Os 
produtos explorados eram o algodao, o arroz e o acúcar. Existia, 
também, a atividade ligada a pecuária e ao cultivo e extracao de 
produtos secundários tais como o gengibre, o gergelim e outros. 

A exploracao agrícola desenvolvia-se, basicamente, as margens 
dos cursos dos grandes rios tais como o ltapecuru, o Mearim, o Pindaré, 
o .Grajaú e o Munin. Essas eram, também, as regioes tradicionalmente 
ocupadas pelas populac;:oes indígenas, justamente em funcao do apoio 
de infra-estrutura que o curso dos rios podia oferecer. A pecuária era 
mais presente na regiao de Pastos Bons e da Baixada Maranhense. 

Durante o lmpério, o Maranhao atravessou sérias dificuldades a 
nível de sua economia agro-exportadora. Os historiadores e cronistas da 
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época interpretaram essa crise como a "decadencia da lavoura".* A 
obra de RAIMUNDO GAIOSO, Compendio histórico-político dos 
princípios da lavoura do Maranhlo, publicado em Paris em 1818, inicia, 
de certa forma, a discussao sobre a questao da decadencia da lavoura. A 
análise de Gaioso estabelece marcos para o que ele chamou de inicio e 
término da prosperidade agrícola. O estabelecimento da Companhia 
Geral do Comércio do· Grao-Pará e Maranhao, em 1756, seria o marco 
inicial. A atuacao dessa Companhia, ao financiar a aquisicao de 
escravos, de instrumentos agrícolas, assim como as prime iras . safras, 
teria permitido o crescimento da lavoura. Esse fato, associado a boa 
situacao do algodao no mercado externo, possibilitou o deslanche. da 
economía algodoeira e a conseqüente prosperidade económica da 
regiao. 

O marco final da prosperidade teria ocorrido, segundo o mesmo 
autor, por volta de 1819-1820, quando teria início o processo da 
"decadencia". Segundo A. ALMEIDA, (mimeo) essa decadencia é 
pensada ._ em termos das faltas e medidas capazes de supri-las. Nesse 
sentirio é que GAIOSO, assim como outros autores, enumeram alguns 
entraves que seriam responsáveis pelo decHnio da lavoura no Maréllhio: 
1 C? falta de terras por causa do gentio; 2Q alto prec;o da escravatura; JQ 
flutuacao do preeo do algodi!io no mercado; 4Q ·falta de capitais por 
parte dos lavradores; 59 nova forma de cobran~ de dízimos, em 
dinheiro e nao mais em espécie e os empréstimos a juros elevados. 

O primeiro entrave enumerado diz respeito, diretamente, M 
populac;oes indígenas e ao lugar que ocupavam na sociedade de entlo. 
As terras onde se cultivava algodao, no Vale do ltapecuru, eram vistas 
como terras cansadas e pouco produtivas. Exigiam, no entender dos 
autores citados, maior contingente de mao-de-obra. 

Nessa época, primeiro quartel do século XIX, a rHvel da Europa 
d iscutia-se a necessidade da independencia das colonias Ibéricas e da 
abolicao da escravidao negra. Via-se como importante a forma<;ao de 
um mercado americano e uma explorac;ao mais rentável do continente 
africano. A Inglaterra assumiu a perseguicao do tráfico de escravos, 

* Esses autores escreveram suas obras entre 1813 e 1822. Eram membros de 
cadeiras do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhlo. Entre eles destacam
se RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA GAIOSO, FRANCISCO DE PAULA 
RIBE IRQ, GARCIA DE ABRANCHES e MANOEL ANTONIO XAVIE R. 
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causando crescentes dificuldades ao suprimento de mao-de-obra escrava 
para 0 Brasil. Muito embora as trans"formac;oes jurídicas nao tenham 
acorrido de imediato, já eram sentidas as dificuldades no tráfico de 
escravos. 

Diante dessa conjuntura, os autores maranhenses consideravam 

necessário expélldir as lavouras no rumo do Mearim. Essa proposta 
chocava-se comos grupos indígenas que habitavam a regiao pretendida 
e que, inclusive. marcavam sempre sua presenc;a através de incursoes 
guerreiras contra aquelas fazendas que tentavam incorporar novas áreas 
de seus territ6rios. 

A estratégia utilizada, entao, para atender ao objetivo de 
ampliac;ao do espaco para a cultura do algodoo, foi a organizac;ao de 
bandeiras que GAIOSO definiu como senda pelotoes de gente arm.ada 
que visavam desalojar os índios e reduzir seus redutos. A essas tentativas 
os índios resistiam como podiam. O confronto estava assim deflagrado. 

M. XAVIER (Apud A. ALMEIDA, 1956, P.· 39) referindo-se a 
essa situac;ao crítica, assim expressou-se: "Porém esta (a lavoura) nao 
pode ali progressar pela raz~o de se achar todo o lado direito do río 
( ltapecuru) infestado de gentío Gamella e Timbira que ocupa as mais 
preciosas terras daquele continente até o rio Tocantins, 'flagelando 
diariamente aqueles lavradores, e causando-lhes consideráveis prejuizos, 
já com correrias, · matando escravos e brancas , que encontra e já 
incendiando as fazenda~ e paiois sobre o que poderia enumerar muitos 
exemplos que tem acontecido até mesmo no presente ano de 1822." 

As colocacoes de XAVI E R explicitam a idéia de que os índios 
eram encarados como um entrave ao desenvolvimento da Província. Os 
fundamentos dessa concepc;ao encontravam-se na crenca de que as 
atividades agrícolas dos grupos indígenas nao eram produtivas. Por 
outro lado, tendo conhecimento da vida intinerante dos índios, 
justificavam o confisco de suas terras através das bandeiras, argumen
tando que nao lhes prejudicaria. GAIOSO vai ainda mais adiante na 
argumentac;ao, e chega a sugerir a utilizacao de meios mais violentos na 
retirada dos indios das terras pretendidas. Admitia que os índios eram 
portadores de urna indolencia natural e corrompidos em ambos os 
sexos. 

Os demais entraves enumerados para justificar o declínio da 
lavoura sao exaustivamente trabalhados pelos autores. Entretanto, para 
os objetivos desse trabalho, o importante é resgatar, no contexto da 
decadencia da lavoura, a figura do índio e as interpretacoes construídas 
em torno do significado que tinham as populacoes indígenas na 
economía maranhense. De toda forma é interessante ressaltar nas 
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conclus5es de A. ALMEIDA (p. 50 mimeo) o fato de que os 
historiadores regionais trabalharam, a questao da. e•onomia e da 
sociedade maranhense, presos ao dilema básico qu~ contrapoe a 
decadencia a prosperidade. o que os desdobramentos tiessa oposicao 
configu ram é urna idéia de progresso que se localiza sempre no passado 
e que pretende ser explicativa do declínio sempre observado no . 
presente. Trata-se muito mais de urna nostalgia do tempo perdido do 
que de u ma análise de fatos concretos. lsso fica mais patente ainda 
quando se le a obra de Mário Meirelles, produzida no século seguinte, 
onde está presente a mesma linha de argumentacao. Para MARIO 
MEIRELLES, (1980, p. 249) o lmpério foi a fase áurea do Maranhao, 
especialmente o 29 lmpério: ''A Companhia Geral do Comércio do 
Grao-Pará e Maranhao, instituída pelo Marqués de Pombal em 1755 e 
que funcionou até 1778, afterou profundamente a vida do Estado, 
abrindo ~ sua lavoura e . seu comércio um período de franco progresso 
que se traduziu no enriquecimento material e no aprimoramento 
intelectual da sociedade, e culminaria, já no lmoério, no surgimento de 
urna elite latifundiária e de uma,nobreza rural que concederiam, a entao 
Província, urna posic;:ao de primeiro plano no cenário nacionall nao s6 
no campo económico, como no poUtico e no cultural'~ ... "Depois de 
seus quatro lustres de efetivo. funcionamento a Companhia dera a 
economia do Estado urna estabiliaade que, embora se ressentisse, nao se 
deixaria afetar profundamente pelo fato de sua extincao por D. Maria 1; 
e desse modo, o Maranhao entrou no século XIX, em condicoes de 
enfrentar mesmo a crise política decorrente da adesao 'a fortiori' a 
independencia e de sobreviver ao descalabro da Balaiada, sem se 
arruinar, pois que sobraram energias para imediata restaura<;ao, sobre os 
ombros do negro, escravo e isso mesmo depois das agruras da seca no 
chamado ano da fome (1825)". 

MÁ R 10 ME 1 RE LLES enaltece a inda a prosperidade cultural que 
marcou o Maranhao imperial, remetendo para sua denominacao como a 
Atenas do Brasil. De fato, oomo observou A. d'ORBIGNY (Apud J. 
MERIAN, 1853, p. 139-40) a forma como: a minoria branca· vivia, 
mergulhada no fausto e na importacao das modas e costumes europeus, 
nao deixava perceber que a Provfncia pudesse estar atravessando um 
momento de crise. Comerciantes e fazendeiros, que mandavam seus 
filhos estudarem na Europa, formavam a classe dirigente que foi 
identificada como a "Atenas brasileira". Entretanto, como bem situou 
J. MERIAN (1988, p. 14) a prosperidade era só de fachada. 

A colocacao de MEIRELLES nao contradiz de t9do a opiniao 
dos historiadores do século XIX, já que concorda como marco ~nicial 
da prosperidade da lavoura. Entretanto, no que se refere ao marco final, 
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a contradicao é mareante. Tanto MEI RELLES, quanto os historiadores 
do século XIX, remetem o período de prosperidade. para um tempo 
passado. A "decadencia" é sempre contemporanea. Cómo produziram 
em momentos históricos diferentes é de se esperar que as contradicOes 
aflorem. MEIRELLES admite que a decadencia teve' início após a 
abolicao da escravidac>. 

Entretanto, há alguns pontos que podem ser considerados para 
que se entenda melhor o momento poHtico e económico,caracterfstico 
do Maranhao Provincial. 

Mais que qualquer outra Província, o Maranhao conservava na 
lembranca as lutas que marcaram os primeiros anos do lmpério. A 
independencia do Brasil ocorreu de forma sui generis. As vésperas da 
independencia ainda erarn mais fortes os l~s das várias Províncias 
com a Europa do que entre si. Esse era, especialmente, o caso do 
Maranhao que tinha urna tradi~o de ligacao direta com a Metrópole e 
de existencia separada do restan.te do país. lsso em grande parte 
justificou a demora na ades!o a independencia. 

Nesse contexto, ficava d iffcil talar de um nacional 1smo brasilei
ro. As idéias liberais que servi ram de base para· a luta pela independen
cia remetiam mais para um anti-portuguesismo. Por outro lado, 
ocultavam divergencias e aspir~oos distintas: para as camad·as inferiores 
compostas de negros, brancos despossuídos, mestieos e indios a 
independencia configurava-se como urna ruta .contra os brancos e seus 
privilégios; para as camadas superiores, fazendeiros, comerciantes ou 
altos funcionários a independencia deveria criar condiCOes para a 
manutencao do status quo e garantia de 5eus privilégios. 

Dessa forma, a independencia ocorreu dentro do marco do 
pacto estabelecido, ou seja, da alianca entre o partido portugués e o 
partido brasileiro. lsso possibilitou que o novo paCs surgisse, mantendo 
no poder aqueles que até, ent'ao, subjugavam-no.* 

O Brasil lmpério estruturou~se sob a égide de urna Assembléia 
Geral ·constituinte e Legislativa que, em pouco tempo, foi arbitraria
mente dissolvida, cedendo espaco a imposicao de urna carta constitucio
nal que na'o atendía aos interesses da grande maioria dos brasileiros. Foi 

* M.antiveram-se no poder os dominantes coloniais que discordavam das classes 
dominantes da antiga metrópole apenas quanto ao monopólio comercial, 
sustentéculo da domin~o. 
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o primeiro ato de fo~a praticado contra a soberania de um país que 
acabava de nascer. Esse ato fez eclodir a insatisfac;:ao da populac;:ao. Ao 
longo dos anos do lmpério, foram constantes as disputas, levantes 
revoltas, etc. Além da contradicao básica entre dominantes e domina: 
dos, havia a disputa constante no seio da camada dominante entre os 
setores que poderíamos identificar como liberais e conservadores 
dividindo de um lado brasileiros e de outro portugueses. ' 

No Maranhao, essas disputas e contradic;:oes tiveram também seu 
P.ªP~I d.e destaque. O período do 1 º reinado, que se caracterizou pela 
v1olenc1a das forc;:as conservadoras - censura a imprensa, devassas por 
delito, por opiniao, suspensao das garantías individuais - foi marcado 
po~ urna alta rotatividade a nível dos presidentes da Provincia. De 1823 
a 1840 o r..~aranhao teve 19 presidentes, incluindo os substitutos 
eventuais que mu itas vezes ocupavam os cargos por mais tempo do que 
seus titulares. 

No período entre 1831 e 1850 em todo o país eclodiram 
in su rreic;:oes, rebelioes. moti ns e grandes debates políticos. Esse estado· 
de c?i~as c~lminou co~ a introducao de urna estrutura jurídico-política 
adm1n1strat1va, caracterizada pela concentrac;:ao de poderes nas maos do 
governo. 

Em abril de 1831 ocorreu urna revolta no Maranhao, encabeca
da por J,os~ Cándido d~ Morais que exigia a expulsao dos portugueses 
da. ~r.ov1nc1a e a dem1ssao de seus aliados maranhenses dos postos 
of1c1a1s. Expressou urna recusa as atitudes ainda colonialistas da colonia 
portuguesa hostil a independencia. Esse movimento contou também 
com a participac;:ao de mestir;os e escravos. 

Esse primeiro conflito já foi suficiente para abalar, sensivelmen
te, a economia, pois vários fazendeiros fugiram para sao Luís temendo 
serem assassinados por seus escravos. 

Em setembro do mesmo ano, outro movimento eclodit.t objeti
vando os mesmos fins. Derivou dos protestos dos comerciantes nativos 
contra os privilégios concedidos aos comerciantes portugueses e do 
temor de retomo ao regime colonial. Em novembro seguinte, outro 
levante ocorreu, a pretexto de que as reivindic~oes feitas por ocasiao da 
Setembrada nao haviam sido atendidas pelo presidente. 

O mais sério dos levantes ocorreu em 1838 e ficou conhecido 
como Bala~ada. Resultou de contradic;:oes políticas e económicas e 
representou o acirramento dos conflitos básicos da sociedade. Resistiu 
até .1841 e significou um protesto contra todas as violencias que se 
pr~t1c~v~m contra os pobres desamparados, negros, índios e brancos 
!111serave1s. Teve ampla repercussao nacional e só foi controlada com a 
1nt~rvencao do Coronel Luís Alves de Lima que, para tanto, foi 
nomeado Presidente da Provincia e Comandante das Armas. 
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A Balaiada significou, por outro lado, o acirramento das 
disputas entre liberais (Bem-te-vis) e conservadores (Cabanos). Entretan
to, no seu desen~olvimento assumiu propor~es de urna guerra ~acial. 
Tudo o que era· branca passou a ser suspeito, e os Bem-te-vis que de 
infcio estavam aliados aos mesticos e escravos formaram nova alianc;a, 
desta feita com os conservadores. A Balaiada trouxe, claramente, a tona; 
a verdadeira natureza do poder na Provincia do .Maranhao. Na medid~ 
em que uniu a burguesía mercantil, em sua maioria portuguesa, com a 
oligarquia rural, basicamente brasilei ra, mostrou que de fato a grar:-de 
disputa nao era entre liberais e conservadores, mas fundamentalmente 
entre dominantes e dominados. 

As conseqüencias da Balaiada foram graves para a economia. 
Muitos fazendeiros, para superar o momento difícil haviam se endivida
do com comerciantes portugueses. Por outro lado, a queda do prec;o do 
algod!o em func;ao da concorrencia norte-americana, reduziu mais 
.ainda a possibilidade de recuperac;oo dos fazendeiros. Para saldar suas 
dívidas foram fo~os a vender seus melhores escravos para as 
Províncias do Sul. 

Diante da iminencia da escassez de m~~e-obra tentaram 
importar colonos da Europa ou da Asia, mas as colonias de imigrantes 
redundaram no maior fracasso. 

O quadro foi se agravando mais ainda com o avanc;o da luta 
abolicionista. A Leido Ventre Livre, de 1871, muito embora tenha sido 

' . ' 

burlada de todas as formas no Maranhlo! aipda .. implicou em maiores 
pre ju ízos para os fazendeiro~ que viviam isoJados, fechados na sua visao 
escravagista e patriarcal, e cada dia mais dependentes dos comerciantes 
portugueses. 

Havia apenas urna minoria de homens mais esclarecidos, como 
por exemplo, Celso de Magalhaes, que percebiam a inevitabilidade da 
abolic;ao da escravid!o e discutiam soluc;<5es para evitar o colapso da 
economía no día em que tal acontecesse. 

Entretanto, mesmo entre os homens mais esclarecidos estava 
presente o preconceito racial. O fato de se defender o princípio da 
abolic;ao da escravidoo nlo significava o reconhecimento da igualdade 
entre negros e brancos. 

R. GAIOSO (1970, p. 115-121)* identificou 5 camadas sociais · 

~ Essa obra de Gaioso foi escrita no final do século XVIII. Entretanto, tudo levava 
a crer que até fins do século XIX o quadro social, por ele delineado, poucas 
tran~formar;&s havia jOfrido. 
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no Maranh~; que ele considerou classes definidas segundo a origem 
racial, as ativi~ades económicas exercidas pelos agente$ sociais, e a 
posic;ao social desses agentes: 

1 ª classe - classe dos filhos do reino. lndivíduos com altas 
funcoes administrativas, possuidores de grande 
riqueza e que exerciam o grande comércio; 

2ª classe - classe dos brancos nacionais, descendentes dos 
Eu ropeus e.stabefecidos no Maranhlo que se dedi-
cavam a lavoura; · ' 

3ª classe - clas~e dos povos misturados: mulatos e mesticos. 
Ded1cavam:se as artes mecánicas e todas· as ocupa
coes da soc1edade que requerem atividade· . , 

4ª classe - classe dos e~ravos: indivíduos que eram utilizados 
nos servieos da lavoura e nos servi~s domésticos; 

5ª classe - classe dos índios: indivíduos de' hatur~I indolencia 
. e pouca ambic_lo. 

A piramide social, proposta por GAIOSO, exp'ressa# clara
mente, a posic;ao ocupada pelos índios. Marcados, profundamente, por 
urna visao de inferioridade, era como se nao houvesse lugar para eles na 
sociedade. De fato, eles nao constitu íam urna classe social mas sim um 
• A f r 

incomodo, urna questao que precisava de alguma forma ser resolvida. 

Há dois momentos apenas nos quais se percebe .·a ~o.ciedade 
maranhense voltar a aten~o para os índios: nos anos 30.:..40 quando a 
ame?r;a de extincoo do tráfico dos escravos negros. f~z os , fndios 
su rg1rem como urna possível mio-de-obra a ser trabal hada· 'e ~ nos anos 
70 quando as tentativas de imigracao e coloniz~o frac$ssaram e os 
indios ressurgiram como moo~e-obra em potencial; Aforá esses· dois 
momentos, os índios compoem apenas a crónica das correr:ias e 
suble~ac;?es. E através das constantes denúncias de ataques praticados 
por 1nd1os a fazendas e povoados que se toma conhecimento da 
existencia dos índios no Maranhao Provincial. 
. A nível dos dados populacionais fica difícil equacionar a 
importancia dos povos indíg~nas durante o lmpério. As Jnforma~oes 
referentes a isso sao praticamente inexistentes e quando slo encontra
d.a~ nao apresentam dados completos, nem tampouco explícitos~ Os 
v1a1antes, que por aqui passaram, tentaram estimar um quantitativo 
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populacional. A. d'ORBIGNY (Apud. MARIO MEI RE LLES, 1980, p. 
219), por exemplo, em 1815 afirmou que o Maranhao possuía urna 
popul~ao de 210.000 habitantes, · sendo 80.000 índios. A urna 
informacao desse tipQ imediatamente, coloca-se a questao de como os 
dados foram obtidos? O autor explicita que esse número corresponde a 
índios selvagens e isso complica mais ainda a possível credibi lidade da 
informacao. Como era possível, no século passado, recensear índios que 
nao estavam aldeados? Por outro lado, por que o autor nao se refere ao 
quantitativo dos índios aldeados, que em princípio seria mais fácil 
obter? 

Os censos que foram feitos pela Diretoria Geral de Estatística 
nao distinguem a populacao indígena com rela~o aos demais habitan
tes. A grande classifi~ao que é feita, discrimina populacao livre e 
popul~ao escrava. Nao há nenhuma referencia a populacoes indígenas a 
nao ser a categoría ''caboclos~ que está inctufda na classificacao de 
popula<:ao livre e que supomos possa referir-se a fndios "aculturados". 

Nos relatórios dos presidentes de Província, os dados referentes 
a populacao indígena também sao insuficientes. Muitos relatórios nao 
dispoem de qualquer informac;§o sobre esse item. As fontes dos 
presidentes de Provfncia geralmente sao os relatórios dos diretores 
gerais de fndios, que por sua vez já utilizam as informac;oes dos 
diretores parciais. Essas podem ser fontes de razoável fidedignidade, 
entretanto, consideram · apenas o contingente de Indios ligados as 
diretorias e as colonias indígenas. 

O map~ transcrito abaixo foi a informac;ao mais completa que 
se encontrou sobre populac;ao indígena no. Maranhaó Provincial: 

MAPA ESTATíSTICO DA POPULACAO INDÍGENA DAS 
COLONIAS E DIRETORIAS PARCIAIS SUBORDINADAS A DIRE
TORIA GERAL DOS íNDIOS DA PROVíNCIA DO MARANHAO:* 

COLONIAS INDÍGENAS 
Januária .. . . .. ..... ........ .. . .................. .... ..... .. . .. 24 
Le<>pold ina .......................... ·... ... . .... .... ... ... . 164. 

* Mapa contido no Relat6rio do Diretor Geral dos Índios, José Carlos Pereira 
Castro, de 09.01.1888. 
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Aratauhy Grande .. ..................................... 172 
Dous B rac<>S . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. ... .. .. . . ... 520 
Palmei ra Torta..................... .. .................... 163 
Nova 01 inda ... . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. ... ... . .. ... ... .. ? 
To tal . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . 1 .043 

DIRETORIAS DE fNDIOS 
Rio Corda . .. . . . . . .. ..... ... .. . .. ........ ..... ......... ........ 7 
Jussaral .. .................. ....... ........... ,.................... ? 
Al percatas ......... .. ...................... ·... ... ........ .. 821 
P resíd io .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 524 
Cabe~a Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
T. da Leopoldina....................................... 163 
Camacaóca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 
Boa Vista....................................................... 7 
Sapucaia . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . ... . .. . 1 . 100 
Alto Pindaré ... ... . ..... ... ... ...... ... ... ... .......... .. 1 .000 
Carú .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .200 
Alto Mearim.............................................. 70 
Cajary .. ... ... .. . .. ...... ... ... ... ....... ....... .... .... ... .. . 400 
Capivary. ... ... . .. ... . . . . . .. . . . .. . . . . .. . ...... .. . .. .. .. .. . . .. .. . ? 
S. Te resa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
Chapada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 640 
1 mpe rat ri z . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .. . .. . . . .. . . 924 
José B. Araújo ............... .... ........................ 498 
Amaran te ..... ..... ... ... . . .... ... . ......... ...... ... .. . .. . 600 

DIRETORIAS DE íNDIOS 
llhinha ....................................................... 660 
Bananal ... ... .. . ... ... ... . ..... ......... .. ... . ... ... . .. . .. .. 4 96 
Bur1t1-cupu . .. ... . ... ......... ......... ....... ... .... ... . . . 652 
Porto de belém.... .. . . .. . . ..... .. . . . .. . . . . .. . ... ......... .. . ? 
Fréllco de Sá . ... . .. . ... . . .. .. . .. . . .. .... .. .. . ... .. . .. . . .. . 61 
Total ......................................................... 1 O .813 
·roTALGERAL ...................................... 11.856 
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Por essa época, a Provincia do Maranhao já possuía um 
contingente populacional de cerca de 400.000 habitantes. Caso se 
considere apenas essa estatística referente aos índios aldeados, ter-se-á 
um percentual insignificante de populacao indígena face ao conjunto 
geral da popula~ao. Sabe-se, entretanto, que esses números nao davam 
conta da populacao indígena real da Província e por essa razao torna-se 
praticamente impossível trabalhar de alguma forma os indicativos 
populacionais relativos aos índios. 
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O que se pode concluir, apesar da precariedade das informac;:oes, 
é que , ao longo do período imperial a populac;:ao escrava no Maranhao 
decresceu e em contrapartida . houve um aumento significativo da 
populac;:ao livre. Em 1822 a populac;:ao escrava era 77.914 e a livre 
74.979. (ANTONIO LAGO, Apud MÁRIO MEIRELLES, 1980, p. 219). 
Em 1874 a populacao escrava era 73.245 e a livre 263.080. (RELATO
R 10 do Presidente da Província, Augusto 01 ímpico de Castro, 1874). 
Mesmo antes da abolicao definitiva da escravidao negra, já era por de
mais siginificativo o contingente da populacao livre da Província. 

3 - OS íNDIOS SOBO IMAGINARIO DOS TEÓRICOS DO IMPl:RIO 

LEVl-STRAUSS (1979, p. 333) ao escrever R~ e Hist6ria 
afirmo u que " raramente a diversidade das culturas mostrou:se ao~ homens 
tal como é: um fenómeno natural, resultante das relac;:oes d1 retas ou 
indiretas entre as sociedades; viu-se sempre nisto urna espécie de 
monstruosidade ou escandalo". 

De fato, o contato com a alteridade nunca se dá sem imediata 
categorizac;:ao do outro, segundo os elementos de análise do observador. 
LEVl-STRAUSS acrescentou que a reacao mais antiga diante da 
alteridad e, baseia-se indiscutivelmente em · fundamentos psicológicos, 
sólidos e consiste em repudiar pura e simplesmente as formas culturais, 
morais, religiosas, sociais, estéticas, que sao as mais afastadas daquelas 
com as quais nos identificamos. 'Mas! se o· espanto e a rejeicao sao as 
formas mais antigas, nao sac, entretanto, as únicas. Há sempre urna 
construc;:ao feita pelo observador, ou pelas partes em confronto, que 
exp ressa emo~es, ideologias, etc. Em tais construc;:oes, o outro é 
utilizado como suporte de um ·imaginário cujo lugar de referencia nunca 
é o próprio lugar no qual está situado. A interpretac;ao da diversidade 
pode atender assim a interesses económicos, militares, políticos, 
religiosos e estéticos, ou até mesmo a vários ao mesmo tempo. Em 
qualquer dessas situac;oes, ou no conjunto de algumas delas, o que se 
percebe é que o outro nao é visto em si mesmo. Aliás, ele pouco é visto. 
O observador ve-se a si mesmo no out ro. 

A tentativa de explicar as diferenc;as entre os povos remonta a 
períodos longfnquos. Por volta do século X IV, o critério utilizado para 
classificar as diferenc;as era o religioso. Nessa época, a religiao dominava 
todas as relac;oes entre os homens. Dessa forma, o diferente era 
interpretado como o diabo, já que na visao do observador nao possuía 
religiao alguma. 
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FRANCOIS LAPLANTINE (1988, p. 38) coloca qu~ por volta 
do século XIV, esboc;aram-se duas ideologías concorrentes que reme
t iam para a explic~ao da alteridade. Urna delas baseava-se na recusa do 
estranho, decorrente de urna falta e cujo corolário é a boa consciencia 
q ue se tem sobre si e sua sociedade, ou seja, o etnocentrismo. Essa visao 
comportava duas variantes: de um lado a condescendencia e a protecao 
paternalista; do outro 1 ado, a ex el u sao. 

A outra ideología baseava-se numa fascinacao pelo estranho, 
que seria decorrente da má consciencia que se tem sobre si e a sua 
sociedade. 

Como expoentes dessas duas ideologías sao citados LAS 
CASAS, expressando a ideología da fascinacao pelo estranho e 
SEPÜ LVEDRA, representando a versilo da recusa. Eis alguns trechos do 
discurso de LAS CASAS: 

"Aqueles que pretendem que os Indios sao bárbaros, 
responderemos que essas pessoas tem aldeias, vi/as, cida
des, reís, senhores e uma ordem oolftica que, em alguns 
reinos, é melhor que a nossa ... Esses pavos· igualavam ou 
até superavam muitas na~oes do mundo conhecidas como 
policiadas e razoáveis, e n6o eram inferiores á nenhuma 
delas. Assim igualavam-se aos gregos e os romanos, e até 
em algum de seus costumes os superavam também a 
Inglaterra, a Fran~a, e algumas de nossas regioes da 
Espanha. Pois a maioria dessas na~es do mundo, sen6o 
todas foram muito mais pervertidas, irracionais e deprava
das, e deram mostra de muito menos prudencia e sagacida
de em sua forma de se governarem e exercerem as virtudes 
morais." (F. LAPLANTINE, 1988, p. 38) 

Esse discurso é, de fato, a expressao maior da fascinac;!o pelo 
estranho, no caso o indígena, resultante da péssima interpretac;ao que o 
autor possui de sua própria sociedade. O parametro de avaliac;ao é a 
sociedade do próprio observador, e o que torna os indígenas fascinantes 
é exatamente o insucesso das "nacoes do mundo conhecido", de acordo 
com a avaliac;:ao do próprio LAS CASAS. 

Expressando a ideología contrária a de LAS CASAS, está o 
discurso do jurista SEPÜLVEDRA: 

"Aqueles que superam os outros em prudencia e raz6o, 
mesmo que n6o sejam superiores em forma flsica, aqueles 
sao, por natureza, os senhores, ao contrário porém, os 
preguir:osos, os espiritas lentos, mesmo que tenham for~s 

1 
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ffsicas para cumprir todas as tar_efas necessárias s8o por 
natureza servos. E é justo e útil que sejam servos, e vemos 
1sso sancionado pela própria leí divina. Tais s8o as na~oes 
bárbaras e desumanas, estranhas a vida civil e aos costumes 
paclficos. E será sempre justo e conforme o direito natural 
que essas pessoas estejam submetidas ao império de 
prfncipes e de n~oes mais cultas e humanas, de modo que 
gra~as a virtude destas e a prudencia de suas leis, eles 
abandonem a barbárie e se conformem a uma vida mais 
humana e ao culto da virtude. E se eles recusarem esse 
império, pode-se impt5-lo pelo meio das armas e essa guerra 
será justa, bem como o declara o direito natural que os 

homens honrados, inteligentes, virtuosos e humanos, dom1-
nem aqueles que nao tem essas virtudes". (F. LAP LAN
T IN E, 1988, p. 39). 

O argumento de SEPÚ LVED RA, baseia-se no que ele chama o 
direito natu'ral, direito esse que reforca as diferencas ditas naturais. 
Dessa forma o autor reconhece a inferioridade dos ~ndios e justifica o 
domínio dos "superiores" sobre os mesmos como um desígnio de Deus. 
O parametro de SEPÜLVEDRA é o mesmo de LAS CASAS, ou seja, 
sua própria sociedade, porém o que varia nos dois é a visao que 
possuem de seu próprio mundo. Para SEPÚLVEDRA sua sociedade é 
culta, humana, prudente e racional, qualidades essas que estariam 
ausentes nos índios. Para LAS CASAS essas qualidades encontram-se 
melhor nas sociedades .in.d(genas, enquanto as européias as possuiriam 
de fo·rma deficitária. 

Essa estratégia de opor natureza e cultura na classificacao do 
estranho tem estado presente em vários momentos da história da 
humanidade. A antiguidade grega designava sob o nome de bárbaro 
tudo aquilo que niio participava da helenidade. O renascimento, os 
séculos XVII e XVIII falavam de naturais ou de selvagens, opondo 
assim a animalidade ~ humanidade. 

· No século XIX esse critério também está presente, só que a 
oposicao fundamental vai acorrer entre civilizados e primitivos. A 
intencao é a mesma: expulsar do domfnio da cultura, jogando para a 
natureza, todos aqueles que nao participam da faixa de humanidade it 
qual o observador pertence e com a qual se identifica. 

No caso específico das populac;Oes indígenas, as interpretac;Oes 
construidas em tomo de suas existencias resultam fundamentalmente 
das · reJa~es sociais concretas dessas populacaes~ com as diversas nacOes 
americanas com as quais se defrontaram. O parametro considerado 
remete para o papel desempenhado pelos índios, seja como braco útil -
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escra~o ou nao - seja como obstáculo ao desenvolvimento, ou ainda 
como selvagens ferozes. 

No momento em que interessava escravizar o índio, construiu-se 
a interpretacao desse ser reduzido a animalidade, expulsando-o do 
domfnio da wltura, de modo a justificar a explorac;:ao que se pretendía 
praticar. lsso ocorreu inclusive a revelia das avali~Oes resultantes das 
interrelacoes individuais e concretas que reconheciam os fndios como 
humanos, bondosos e bonitos. Os discursos dos viajantes que primeiro 
exploraram a América sao urna expressoo dessa perspectiva: 

'~s pessoas sao bonitas, de pele escura, de corpo elegan
te ... nenhum possui qualquer coisa que seja pois tudo ' 
colocado em comum. E os homens tomam por mulheres 
aquelas que /hes agradam, sejam e/as sua mle, sua irinl ou 
sua amiga, entre as quais eles nlo fazem diferen~a." (F. 
LAPLANTINE, 1988, p. 47). 

O discurso acima, de AMl:RICO VESPÚCIO, é semelhante ao 
de COLOMBO: "Eles sao muito mansos e ignorantes do que é· o mal, 
eles nao sabem se matar uns aos out ros ( ... ) Eu nio penso que haja no 
mundo homens melhores, como também nao há terra melhQr". (f. 
LAPLANTINE, 1988, p. 47). 

Finalmente, a nível de Brasil, PERO VAZ DE CAMINHA 
(Apud J: LISBOA, . 1901, v. 1, p. 443) assim afirmou: 

"Parece-me gente de tal inocencia, que seriam logo 
christ6os, se os nos entendessemos, e elles a nós porque 
n6o tem nem entendem crenpi alguma, segundo parece, e 
portanto, se os degradados que aquí hao de ficar aprende· 
rem bem a sua falla, e os entenderam, nlJo duvido, segundo 
a Santa Ten~6o de V. A. fazerem-se christ6os, e verem a 
nossa Sancta Fé, a qua/ preza a Nosso Senhor que os traga, 
porque certo esta gente é boa, e de boa simplicidade, e 
imprimir-se-á ligeiramente o cunho que /he queiram dar, e 
pois Nosso Senhor /hes deu bons corpos, e bons rostos, 
como a bons homens, e por aquí nos trouxe creio que n6o 
foi sem causa. " 

As construcoes dos viajantes revelam o embrino do que 
P.ostP.riormente veio a ser definida como a figura do bom selvagem 
melhor delineada pelo filósofo ROUSSEAU. 
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A doutrina rousseanianá, que se baseia no enaltecimento da 
natureza em detrimento da civilizacao, desenvolveu·se a partir da 
doutrina hobbesiana, sua inversa, que enaltece a importancia da 
civilizacao. Esses dois paradigmas limitam as interpretac;oes sobre os 
índios a um conjunto teórico de oposicao que pode ser equacionado 
como no quadro que se segue: 

SELVAGEM 

PARADIGMA ROUSSEANIANO 
Bondoso e humano 
Trabalhador e corajoso 
Profundamente religioso 
Sociável e comunista 
Bonito 
1.ngenuo 
Li.mitadó a regras ~ tabus 

PARADIGMA HOBBESIANO 
Cruel e desumano 
Pregui~so 
lsento de alma e de fé 
lnsociável e anarquista 
Feio 
lmpulsividade criminal congen ita 
Devasso 

M. GOMES (l988, p. 110) afirma que, naprática, é mais 
provável que a versao Hobbesiana tenha tido mais ·vigencia e aceitabili· 
_dade. Acrescenta que o mito do bom selvaQem resulta muito mais de 
urna frase de efeito do que de urna intencao filosófica. Argumenta que 
os iluministas que trabalharam a idéia do progresso humano, a partir do 
desabrochar dos germes da potencialidade humana encontrada na 
natu_reza, encaravam os índios americanos como estados degenerados de 
um ideal anterior que· nao conseguía progredir em virtude do clima ou 
de eventos catastróficos. Essa perspectiva teve forte influencia nas 
esferas político-administrativas. 

No Brasil Colonia, a producao intelectual sobre o índio foi 
bastante reduzida. No caso do Maranhoo, específicamente, as poucas 
obras publicadas ~onfirmam a influencia exercida pela versao hobbesia
na. Destaque especial deve ser dado a obra de BERNARDO BERREDO 
(1988) por ter se transformado na fonte básica de todos que escreveram 
s?bre o Maranhao, posteriormente. Tomou-se, inclusive, urna atitude 
tad~ co.mo legítima na vida intelectual da Provrncia demonstrar que se 
hav1a ltdo BE RREDO. A versao deste autor sobre os índios em nada 
foge aos parametros da versao hobbesiana: os· índios sao brutos e 
ferozes. 

. Inspirado em BERNARDO BERREDO, R. GAIOSO (19JO) 
?ssam como M. XAVIER (1956, p. 231) e F. RIBEIAO (1819) 
•nterpretaram os í~~ios como um entrave ao desenvolvi~ento da 
lavoura. Responsab1llzavam-nos pelos sérios prejuízos aos quais estava 
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sujeita a economia em decorrencia das correrias* e assaltos praticados 
pelos fndios. Reconheciam os índios como seres inferiores, incapazes de 
produzir e corrompi?os .. A todas essas qualificacoes, RIBEI RO acres
centou ainda a de tra1coe1ros. 

A nível científico, a interpretacao do índio foi inicialmente 
trabalhada, dentro da teoría evolucionista. Inspirada em CHARLES 
DARWIN, {s. n. t} a Antropología evolucionista constituiu um sistema 
explicativo que remetía para estágios da evolucao social. Dessa forma, 
os índios foram encarados como urna etapa inicial do processo 
civilizatório, o que significava que precisariam transpor aquele estágio 
selvagem para atingirem o nível da civilizacao. 

3.1 - Os ideólogos do lmpério e da Provincia do Maranhio 

Os teóricos da época imperial também encerravam suas contra
d ic;oes entre os limites dos vários parametros, a que já foram referidos . 
aqu1. 

Para entender melhor o posicionamento teórico dos ideólogos 
do império é preciso situá-los no contexto maior das rela~oos da Europa 
com o que hoje se denomina Terceiro Mundo. 

A Europa do século XIX estava mergulhada na idéia de 
evoluc;ao. A compreensao das sociedades como etapas de um desenvol
vimento cultural maior permitia a interpretacao dos povos primitivos 
como nossos antepassados contemporaneos. Dessa forma, a colonizacao 
passava a ser encarada como urna forma humanitária de conduzir 
rapidamente os povos 'selvagens' a etapa da civilizacao. 

No Maranhao provincial, as práticas indigenistas inspiravam-se 
com mu ita freqüencia nas idéias de alguns teóricos da época, especial
mente maranhenses, que exerceram considerável influencia sobre os 
políticos e administradores. Ainda mais porque alguns deles em 
determinados momentos foram também políticos. Esta é especialmente 
a situac;ao de JOAO FRANCISCO LISBOA. Mas, trataremos ~ambém 
de ANTONIO GONCALVES DIAS e FRANCISCO ADOLFO VAR-

* Eram ~oes defensivas dos grupos indígenas. Consistiam numa forma de se 
apossarem de instrumentos de produ(:IO e também de generos alimentícios, 
através de furtos nas fazendas. 
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NHAGEN, que embora nao sendo maranhense, travou com os autores 
citados urna produtiva polémica intelectual. 

Iniciaremos com o grande romantico GONCAL VES D IAS. 
Maranhense, nascido na fazenda Jatobá- Boa-Vista, entao, município de 
Caxias, aos 10 días do mes de agosto de 1823. GONCALVES DIAS 
vive u pouco mais de 40 anos, vindo a falecer em naufrágio do "Vi lle de 
Boulogne", na Costa Maranhense, em 1864. Era filho de urna uniao 
entre urna cafusa e um portugues, uniao essa que,. por nao ser oficial, foi 
considerada ilegítima em sua época. Estudou inicialmente em Caxias, indo 
bacharelar-se em Direito na Universidade de Coimbra. 

Já graduado veio morar no Brasil, em 1845, ficando um periodo 
em Caxia_s e seguind? depois para o Río de Janeiro, onde conquistou o 
reco~hec1me~t~ nac1on~I com suas obras e ocupo u diversos cargos e 
com1ssoes publicas. Fo1 professor, oficial do Ministério do Exterior 
pesquisador oficial do levantamento da document~ao histórica e d~ 
situa<;ao educacional do norte do Brasil. Pertenceu a várias associa<;oes 
científicas e foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Foi também patrono de cadeiras de várias academias literárias dentre 
elas a Academia Brasileira de Letras. ' 

GONCALVES DIAS foi considerado um dos maiores poetas 
brasileiros. Foi também um literato e, tanto em verso, como em prosa, 
um fervoroso entusiasta do lndianismo. 

O lndianismo foi urna tendencia que marcou a literatura 
romántica no B·rasil. O Romantismo, por seu lado, foi um movimento 
~ontraditó~io,_ caracterizad~ basicamente pelo desequilíbrio entre 0 
1de~I romant1co e a realldade que podia atingir. Os romanticos 
º:C'lavam entre a nostalgia do passado e o anseio de um futuro diverso. 
F1ca ?ifícil classif!cá-los, a n ível ·de urna postura política, pois nao 
pode~1am ser considerados, nem revolucionários, nem reacionários. O 
~u~ : cer~o é que os romanticos buscavam acima de qualquer coisa a 
rnd1v1dualldade, e a originalidade. O momento político era extremamen
t~ favorá~el ao desenvolvimento do individualismo: com a independen
cia . política, a grande luta era .Pelo nacionalismo, pela identidade 
~ac1?nal. ~sse momento foi marcado por grandes contradi<;oes entre os 
1dea1s nacionalistas e a realidade de um país independente mas 
esc~avocrata. Sem dúvida, foi um período de entusiasmo pel~ vida 
nacional, no qual buscavam-se símbolos capazes de definir o nacionalis
mo. 

Duas correntes marcaram a literatura romantica brasileira: a 
celebracao da natureza tropical, aposta, sobretudo, a natureza predomi
nante em países de climas fríos e nebulosos; e a celebracao do indígena 
como dono da terra e identificado com sua natureza: o indianismo. 

r 

. . 1 d ·genista no M aranhao Provincial 
A Pol1t1ca n 1 

51 

o indianismo foi a resposta para a necessidade de encontrar um 

do ·
1
ndependente da história colonial, já que esta era comum com 

passa d f. . 1 d. . d 
Portugal. Foi a solucao en.c~n~rada p~ra. ~ 1nir a go . 1st1nto e 
Portugal , que era, entao, o 1~u!11go. O 1nd1~n1smo remet1a para urna 
imagem positiva do povo bras1leiro: am?r ~ h~erdade, ap~go a terra ~ a 
valores individuais. Por outro lado, . o 1nd1an1s"!'o possu1a um sentido 
ideológico: o indio foi no romant1smo urna 1mage!'1 do passado e, 

rtanto nao apresentava qualquer amea~ a ordem vigente, sobretudo, 
~o escrav~tura. A própria idéia de que o indio nao se adapta~a a 
escravidao, servia para justificar a escravidao do negro. O ~o~ant1smo 
explicou a desadapt~ao do indio a escravidao como decorrenc1a de seu 
espírito de liberdade e sua cor?9ª!'1· Os nao ro~anticos por seu lado 
entendiam essa inadapta~ao do 1nd10 como pregu1«;a. 

Para GONCALVES DIAS (1868, p. 207) a história e a poesía 
estavarn nos índios. Na sua concep«;ao, os fndios 500 parte ~ntrínseca do 
Brasil: "Elles pertencem tanto a esta terra co,mo os ~us nos, C?mo os 
seus montes e como suas árvores, e por ventura n§o fo1 sem motivo que 
Deus os c~nstituiu tao distinctos em índole e fei~oes de todos os 
outros povos, e como é distincto este clima de todos e qualq~er outro 
clima" . Discorda de BERREDO quando este define os índ1os como 
povo bruto e feroz. Admite, entretanto, que eles se embruteceram com 
0 trabalho servil; perderam a dignidade, o caráter próprio e o heroí~mo 
se.lvagem. No seu entender, o índio foi responsável por mu1tos 
prodígios. DIAS enaltece a grandeza .e a magnanimidade da. luta 
sustentada pelos índios contra o domín10 que sobre eles se abat1a. A 
resistencia da flecha, face ~ bala e do tacape sem gume a espada de aft() 
refinada. 

GONCALVES DIAS (1868, p. ~08) ia ainda ~ais adi~nte .. Nao 
só a poesía e a história estavam nos índ1os, mas tam~m o pnncíp10 de 
todas as nossas coisas, a base do nosso caráter nacional e no futuro, 
após sua reabilita~oo, seriam a coroa de nossa orosperidade. 

"lnprevidéncia, resiguina~ao e heroicidade, eis o indio". 

Para GONCAL VES D IAS, a imprevidencia do. rndio er~ resulta
do da sua adapta«;ao as condi«;oes de vida. NDo ~a~1a necess1dade d~ 
preocupa«;oes com o futuro, pois a natureza era pródiga er:n se_us frutos. 
as fontes nao secavam nunca e os frutos davam o ano 1nte1ro. Dessa 
forma bastava estender os bra~os e ali estavam os frutos, bastava dar 
alguns passos e lá estavam os regatos para saciar a sede. 
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A ·resigna~o era resultado da sua tentativa de esquecer os 
vexames, os maus tratos e o desprezo que se lhes impunham. 
Conheciam o bem e o mal, mas tinham consciencia da superioridade 
daqueles que eontra eles cometiam abusos. 

A heroicidade expressava-se sempre que se lhes dava um motivo 
de a<;ao, um incentivo qualquer. De descuidados e imprevidentes 
passavam a corajosos e infatigáveis, pertinates no seu propósito, 
atilados na sua execu~, heróis algumas vezes. 

Entendía GONCALVES DIAS que, para os índios, o valor 
fundamental era a liberdade. Nenhuma qualidade estimavam mais que a 
liberdade e quando eram escravizados él forc;:a, passado o primeiro 
momento, ou se levantavam ou fugiam. Detestavam a avareza e, 
portanto, olhavam com desprezo para os colonos para quem o interesse 
era tudo. 

Nas relac;oes entre índios e colonos, O IAS nao duvidou ao 
admitir que as primeiras ofensas partiram dos brancos quando violenta
mente arrancaram de suas terras dois indios para levar a Portugal, tao 
logo havia se dado o primei ro contato. Com0-os colonos eram poucos e 
temiam os indígenas, usaram a estratégia de insuflar a guerra entre os 
índios e favorecer o clima de inimizade para, ·diante da divisao do grupo 
majoritário, sentirem-se mais seguros.* 

Os resgates foram permitidos desde o início na suposic;ao de que 
só resgatariam índios condenados a morte. Entretanto, quando já nao se 
podia dizer que resgatavam prision.eiros da morte, os padres diziam que 
estavam sendo resgatados do infemo. 

Ao comentar as tiranías cometidas contra os naturais da terra, 
GONCALVES DIAS (1868, p. 207) cita o Pe. Antonio Vieira que as 
compara as praticadas na Afric·a, argumentando que aquí ocorreram em 
maior grau: " ... em espa<;o de quarenta annos se mataram e se destruiram 
por esta costa e sert<Ses mais de dois milhoes de indios, e mais de 

* Com rel~ a isso é interessante observar RIBEIRO que, no final do século 
XVII 1, tratava dessa questio, agradecendo a Deus pela desuniilo entre os indios. 
Entendia que isso era urna forma de enfraquec~-los e deixá-los mais vulneráveis é\ 
civiliza~lo. · 
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quinhentas povoa~es, como grandes cidades, e d'isto nunca se vau 
castigo". 

Para GONCALVES DIAS (1868, p. 216) todos os indios foram 
vencidos, desbaratados e escravizados: " ... quando nao podiam com as 
armas, mandavam-lhes um padre da Companhia com um crucifixo e 
palavras de paz, que os traziam sujeitos e cativos para definhar e morrer 
nas nossas plant~oes: quando faltavam escravos, levantavam bandeiras, 

•• to. 

ju ntavam 'homens e iam ao que chamavam resgate, em escarneo de 
todas as le is divinas e humanas." Acrescenta, ainda, que os colonos, nao 
se contentando com os índios que lhes eram precisos para suas 
necessidades, cativavam mais indios e exportavam-nos. 

As leis eram feitas de forma a impedir qualquer represália por 
parte dos indios. Negava-se-lhes o direito de resistencia e concedía-se, aos 
agressores, o direito de se vingarem,por suas próprias maos,nos pais, nos 
filhos, nos netos e em toda uma descendencia. As ofensas traziam as 
represálias e as represálias eram motivo de novas ofensas. "As violencias 
cometidas contra os fndios, por tal forma as,exacerbaram, que em todas 
as partes elles se opposeram rancorosamente aos colonos, e de tal modo 
que entre elles nao pode mais haver concili~oes". {GONCALVES 
D IAS, s. d., p. 236). 

GONCALVES DIAS foi também firme na crítica que fez a 
catequese e aos jesuítas. Admitía aue o índio no estado da catequese 
nao passava de um "ente de transi<;ao": nao era nem selvagem, nem 
civilizado, nem pagao, nem cathólico; mas passando de um estado para 
o outro, e ficando assim incapaz para assumir quaisquer dos estilos de 
vida. Transformavam-se em modelos de obediencia, a exemplo da 
habilidade jesuítica, e extremo de piedade. Mas neles nao havia mais· 
poesía e, muito menos, heroicidade. Entendía que os jesuitas foram os 
piedosos instrumentos da Providencia para erguer sobre o cadáver da raca 
indígena, dizimada pela fome e envelhecida pelo cativeiro, outra r~ 
mais forte, mais bela e mais própria para receber as luzes da civiliza<;Do 
moderna, mais susceptível de equiparar-se a Europa mais rapidamente, 
mais chegada ao culto do verdadeiro Deus. 

Os jesuítas reduziam os índios a obediencia através da pregaca<> 
do Evangelho. Com isso, facilitavam o resgate dos mesmos para o servi~ 
de el'rei, já que os capitfies-mores* encontravam nos aldeamentos 

* O~ . capities-mores eram oficiais de poder considerável, com deveres civis e 
militares a executar. Eram escolhidos entre os agricultores mais abastados ou 
poderosos. Geralmente abusavam do poder que possuíam,oprimindo as camadas 
subalternas. 
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grande quantidade de indios aptos ~o t.rabalho. Por outro lado, os 
aldeamentos transformaram-se em m1ss0es controladas pelos colonos. 
Dessa forma, ficava~ os índios emprensados .entre a cob1c;:a, portuguesa 
e a cobic;:a dos jesúítas. " ... senao queremos indagar qual d elles fora~ 

·s cubicosos, ao menos claramente resulta di dizer de ambos que fo1 
;~~bic;:a, a ganancia a causa do extermínio dos indígenas". (GONCAL
VES D IAS, 1868. v. 3. p. 237). 

3.1.1 - Lisboa e os índios 

JOAO FRANCISCO LISBOA, maranhense, de lta~ecu~u-Mirim~ 
nasceu em 1812 e faleceu em 1863, em Lisboa. Alem de historiador, fo1 
também jomalista e político. Exerceu o mandat~ ~e deputado a 
Assembléia Provincial, foi secretário do govemo prov1nc1al na gestao do 
Presidente Franco de Sá. . 

A política foi a grande preocupac;:ao .d.a vida de LISBOA e o 
centro irradiador de todas as opinioes ~.ue ~m1t1u ~cerca do. mundo que 
0 rodeava. Em grande parte sua experiencia de vida na'~ ~1fere da que 
tiveram os intelectuais de sua época: a expressa~ das d1f1cu~dades qu~ 
sentiam em traduzir a complexa realidade do pa1s que cont1nha em s1 
contradic;:oes evidentes, geradas pela permanencia da antiga estrutura 
economico-socia 1. . . 

Um dos biógrafos de JOAO LISBOA (19?1) An~ón10 Hennques 
Leal, outorga-lhe o status de um historiador erud!to. Afirma que, apesar 
das dificuldades que encontrou, Lisboa conseguru toma~-se um mestre 
seguidor dos clássicos portugueses. Acrescenta q~e .ªpartir dos anos 40, 
Lisboa passou a estudar História e Literatura, class1ca e moderna,? ~ue, 
de certa forma, falava com familiaridade sobre Plu~arco, Cícero e_ T~c1to. 

De fato, quando discorre sobre as eh~1c;:o~s na Ant1~u1dade 
Clássica, Lisboa cita Plutarco, Tácito e ma1s a1nda Maqu1avel e 
Montesquieu, dentre outros. . 

Entretanto, como bem situa M. JANOTTI (197!,. p. ~4-~), as 
informac;:oes de LISBOA sobre os clássicos parece superf1c1al: Mu!to se 
tem afirmado com respeito a erudic;:ao de Lisboa e aos seus con~ec1men
tos sobre a antiguidade clássica; , pelo teor de sua . n~r~a~1va, nao 
podemos, porém, constatar senao informac;:Oes superf1c1a1s destes 
conhecimentos. Demonstra desconhecer, ou pelo menos, nao revelan~~ 
resultados de seus escritos, os historiadores do séc~lo ,~IX, que Jª 
submetiam Plutarco, Tácito e Tito Lívio as luzes da crítica. . . 

Ao longo de sua vida LISBOA. m~nteve razoá~I f1del1dade as 
idéias liberais, muito embora essa f1deltdade assum1ss~ con~tac;:oe~ 
contraditórias em várias situ~oes. Nao só o seu ltberahsmo _e 
contraditório em vários momentos, como o ímpeto com que defendta 
suas idéias foi diferenciado: no início, um radical, posteriormente, um 

A Política Indigenista no Maranhoo Provincial 
55 

moderado e, ao final, um acomodado. M. JANOTTI (1977, p. 60) 
comen.ta, quando analisa as coloc~oes de LISBOA sobre a Franc;:a, que 
a admrra<;ao de LISBOA converg1a para homens que tiveram atuac;:aes 
políticas "liberais", mas nao das mais avan<;adas e, de urna forma geral 
legitimistas monarquistas. ' 

As contradi<;Cses de sua ideologia se expressam basicamente em 
alguns temas por ele trabalhados: com relacao a escravidao, por 
exemplo, foi incisivo em repudiá-la, mas nao chegou a ser um 
abolicionista; quanto a monarquia, chegou a criticá-la, mas em nenhum 
momento aderiu aos ideais republicanos; defendeu o direito revofucio
nário, mas nao aderiu a revolu<;oo. Falava na defesa dos povos 
oprimidos, colocava-se contrário ao estabelecimento do privilégio, mas 
de fato defendia os interesses da aristocracia. Nao escondeu seu apre~ 
pelas virtudes aristocráticas das boas famílias. Exemplo disso é um 
trecho no qual se refere a família de Franco de Sá, a quem era muito 
ligado: "Se .nao existisse opressao, a influencia dos senhores Sás é pelo 
menos man1festa, mas dessa se devem eles honrar porque tem todos os 
tí~ulos legítimos para exerce-la: família numerosa, riqueza, talentos e 
alran<;as pelos la<;:os de parentesco, amizade, e conformidade de idéias 
políticas, como outras famílias que se acham na mesma posicao, como 
sejam as dos Ribeiros, Costas Pereiras, Costas Leites ... ora, todas estas 
famílias possuem em propriedade, grande parte do território da 
Comarca. (JOAO LISBOA, Apud M. JANOTTI, 1977, p. 94). 

LISBOA achava-se fortemente ligado ao regime monárquico, as 
classes di rigentes, a aristocracia rural e esse fato colocava-o constante
mente em choque com seus próprios princ ípios. Trabalhava, de certa 
f?r.ma, ~u?ve~cionado pelo regime monárquico, e isso representava um 
rrgrdo l1m1te a exposi<;ao de suas idéias. 

A participac;:ao que JOAO LISBOA (Apud J. CALDEIRA, p. 
93. mimeo) teve na Balaiada, ilustra esse quadro de afirmac;:aes. Como 
membro da fac<;ao dos bem-te-vis, grupo que defendia as idéias 
progressistas e nacionalistas, LISBOA teve atua<;ao significativa em todo 
º. pro~sso que desencadeou a revolta dos balaios. Muito embora alguns 
h~stonadores, como ASTOLFO SERRA, tenham afirmado que LISBOA 
nao t_omou_ parte da revolta, reconhecem que, a nivel das idéias, sua 
atua9ao for mareante. O importante é que no momento em que a 
revolu<;:ao assumiu propor<;oes de urna luta racial de urna luta contra os 
dominantes, LISBOA recusou e negou inclusive 

1

seu papel de ideólogo. 
Defendeu-se dizendo que sua crónica nao era lida pelas populac;:oes 
pobres e analfabetas do sertao maranhense, integrantes do grupo 
~ebelado, porque somente 80 exemplares eram enviados para todo o 
interior provincial. "Nossos assinantes sao proprietários, negociantes, 
lavradores e funcionários públicos, e certo nao passarao de 1 O ou 12 
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indivíduos que lessem os nossos escritos e se laru;assem na desordem. 
Quanto as classes inferiores, nem o estilo da crónica, nem as questoes 
que ela ordinar.iamente trata, sao calculadas para sua inteligencia." 

LISBOA, como GONCALVES DIAS e VARNHAGEN, foi um 
contemporaneo do romantismo. Entretanto, nao se considerava um 
romantico e combatia os seguidores dessa linha: "Esse falso patriotismo 
caboclo, espécie de mania mais ou menos dominante, segundo as 
circunstancias, leva-nos a formular, quanto ao passado, acus~oes 
injustas contra nossos genuínos maiores,* desperta no presente antipa
tias e animosidades, que a sa razao e urna política ilustrada aconselham 
pelo contrário, a apartar e adormecer; e ao passo que faz conceber 
esperancas infundadas e quiméricas sobre urna reabilitac;:ao que seria 
perigosa se nao fora impossível, embarac;:a, retarda, e empece os 
progressos da nossa pátria, em grande parte dependentes da imigrac;:ao 
da rac;:a empreendedora dos brancas, e da transfusao de um sangue ativo 
e generoso, único meio possfvel já agora de verdadeira reabilitac;:ao". 
.(JOAO LISBOA, 1901, v. 1, p. 369-70). 

· Essas palavras de LISBOA, nao · só marcam seu distanciamento 
do romantismo como denotam a valoriza~o que fazia da cultura 
européia, encarando-a como um caminho para a integra<;ao do Brasil na 
evolu<;ao dos povos adiantados. O indianismo seria para LISBOA um 
movimento reacionário, próprio de povos sem visao de futuro e que· nao 
pretendiam ver o país progredir. O progresso para LISBOA estava 
associado a imigrac;:ao branca. 

O mais interessante é que, mesmo se opondo ao indianismo, e 
segundo o próprio, ao romantismo, nao ofereceu urna nova interpreta
c;ao dos fatos, ou seja, nao propós urna nova ideologia. Entretanto, 
colocava-se numa posic;:ao nacionalista, especialmente na primeira parte 
da sua obra quando se liga ao aspecto mais profundo do romantismo · 
mesmo se opondo ao indianismo. É o introdutor do nacionalismo de 
contestac;:ao, crítico. 

É na defesa que faz da "civilizac;:oo" que JOAO LISBOA (1901, 
p. 368) expressa sua condenac;:ao a barbárie: "Dir-se-ia que a civilizac;:ao 
deverá cruzar os bracos diante da barbárie, sem abater urna árvore, sem 
erguer urna casa, sem fundar urna cidade, para nao perturbar os 

* O grifo é nosso. 
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senhores feudais das florestas, * no exercício do d ireito de cac;:a, dentro 
desses parques imensos e sem muros que por toda a eternidade lhes 
havia destinado a Providencia" . . 

O nacionalismo dé LISBOA tundava-se nos movimentos de 
rebeldia contra a metrópole. 

A 9bra de LISBOA, entretanto, nao é um bloco monolítico. Ao 
longo de sua vida, diante das experiencias que viveu, tace as evidencias 
com as quais se deparou através de suas pesquisas, seus conceitos e 
idéias foram sendo reformulados. M. JANOTTI (1977, p. 231) assim 
definiu a trajetória de Ll~BOA: "a principio, foi um liberal exaltado, 
depois um moderado, finalmente, ao se afastar do jornalismo e da 
política, um conformado, nao chegou a urna contestac;ao do regime". 

Os últimos anos ae v1c:Ja de LISBOA foram passados em 
Portugal e foi lá, onde, mergulhado na coleta de dados históricos, 
reto rmu lou e critico u algumas opinioes por ele emitidas anteriormente. 
Substituto de GONCALVES D IAS, na missao de pesquisar dados para a 
elaborac;ao de urna história do Brasil, LISBOA por todo o tempo em 
que exerceu essa func;:ao manteve freqüente correspondencia com 
ADCLFO VARNHAGEN e com este veio a estabelecer urna acirrada 
polemica. Durante essa fase de sua vida, LISBOA fez urna autocritica, 
admitindo basicamente que suas interpretac;:oes acerca das rel~oes 

entre índios e brancos haviam sofrido modifica~oes. 
No inicio de sua produ<;:ao, a postura de JOAO LISBOA (1901, 

p. 341 -7) face as relac;:oes entre índios e brancas era claramente 
voltada para o desprezo das popula<;:oes indígenas. Os indios sao 
apresentados, por ele, nos limites da versao leiga de Berredo e da versfio 
missionária de capuchinhos e jesuítasr No primeiro momento, a versao 
leiga é privilegiada e os índios sao-assim descritos: "fétidos enojosos, 
sinistramente pintados e horrivelmente mutilados ... simplesmente ridí
culos e burlescos, mas outros abomináveis e atrozes ... e acrescenta: os 
indios eram indolentes por natureza e muitos inimigos do trabalho, que 
em grande parte faziam pesar sobre as mulheres, sujeitas quasi a 
condic;ao servil e se a esp~os se entregavam a algum rude labor, o mais 
tempo passavam na inércia e na ociosidade." JOAO LISBOA ( 1901, p. 
349) reforc;a sua concep<;:ao negativa dos índios, buscando interpretac;:oes 
vulgares do canibalismo: "iam (para as guerras) principalmente para 

* O arifo é nosso. 
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colher prisioneiros, espécie de cacada que tinha sobre as ordinárias o 
enlevo do ódio e da vinganc;:a, paixoes que os índios exageravam até o 
furor e a insania. No sacrificio do prisioneiro é que o matador adquiria 
os seus graus de nobreza, mudava o nome, e era como arma do 
cavalheiro, com muitas e ridículas cerimonias. O Banquete se dispunha 
de longos tempos antes, e a elle acudiam todas as tribos amigas. Aos 
que nao podiam vir presenteavam com urna posta ou um membro 
qualquer da victima, e porque um tam modico bocado nao bastasse a 
tantos monstros esfamiados, cosinhavam-no e o caldo abominável se 
repartia entao liberalmente a todos." 

Com base nessas descrrc;:oes, e mais algumas que chega a citar, 
JOAO LISBOA (1901, p. 349) conclui: "A vista de tantos factos 
attestados por tantos e tam auctorisados escriptores, que os nossos 
antigos selvagens eram nao somente um povo bruto feroz, cruel e 
sanguinário, senao também indolente, inerte, profundamente corrompi
do , dado a crápula e a devassidao, e já entregue no meio daquela bronca 
barbaria a todos os vícios e torpezas da mais refinada civilizac;:ao 
tiberian a" . 

Essa concepc;:oo que JOAO LISBOA ( 1901, p. 350) tinha sobre 
o índio influenciou a análise que o mesmo autor fez com relac;:ao ao 
direito do selvagem a terra: "segundo o direito, tanto civil como das 
gentes, a propriedade fundada na posse e ocupac;:ao, se há de legitimar 
somente pelos característicos assim da habitac;:ao estável e permanente, 
como da cultura e aproveitamento das terras; e se um título vao e um 
simples padrao nao a asseguravam aos europeus, menos poderia 
assegurá-la aos selvagens a occupac;:ao ephemera e passageira das suas 
tri.bus quasi nomadas, senda bem sabido que as mais dellas nao 
conheciam espécie alguma de cultura, e outras a faziam limitad íssima, 
bárbara e volante pois nao demoravam · em ponto algum mais que a 
dur~ao dos seus grosseiros tectos de lama - dous ou tres anos quando 
muito". E vai adiante na contra argumentac;:oo com rel~ao ao direito 
dos índios a terra: "Se considerarmos por outro lado que sua possessao 
(dos indios) também se fundava no esbulho que uns contra os outros 
participavam quotidianamente, e que todo o seu direito repousava na 
violencia, na conquista, e na guerra, ordinariamente deliberada no meio 
de brutais orgias de sangue e vinho , entao o abüso da expoliac;:ao, de 
que os europeus sao acusados, ficará immediatamente attenuado". 

O esbulho das terras indígenas, tao bem justificado por JOAO 
L_l~~OA {1901, p. 351) passa a ser encarado como um caminho para a 
c1v1l1zac;:ao, como algo digno de louvor. O esbulho favoreceria o contato 
da civilizacoo com "esses pavos". Eis como o autor se coloca: "Sem 
dúvida, por mais bárbaros que fossem, tinham os indígenas direíto a 
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. " por meio dos dons que a terra fornece, ou , 1a conservac;:ao, · d' · d' propr ou sollicitados pelo trabalho. ~as esse ·tre1to po aa 
espo~~aneos, -se até mais amplo, real e eff1caz, com a occupa~Ao 
conctl1ar e tornar s· porque a civilizac;ao sobre melhorar a 
simul_ta_nea dos e~r~~I:~ ~ns devia tomar-lhes mais faceis ao mesmo 
cond1c;ao moral do dag v·ad'a A iniquidade pois consistiu nlio na 

0 todos os gosos · d 
temp .... da terra vaga e inculta, mas no abuso da opresslo e as 
occupac;:ao ,, * 

~aes exercidas contra asordas errantes . 
wx~ d. • 

A idéia de "civilizac;:lio" que permeia todo o discurso o a.u~o~~ e 
ue mais urna vez 0 faz justificar o esb~lho ou o e~term(n10. A 

~ictó ria do arcabuz e da espad_a, exterm1nand~, ou internando. os 
entios fez surgir florescentes c1dades onde o~t rora apen~s. ~ v1am 

9 . , ' · Id · · e substituiu por uma nac;ao grande, c1v1llsada e 
m1serave1s a e1ais, · " oAO LISBOA 
hospitalei ra, algumas centenas de tribos ferocíssamas · (J ' 

1901 , p. 351). · · d. ·s-t interessante observar que, apesar de sua postura ant1-1n 1an1 
ta LISBOA ·reservou aos índios gran.de parte de sua obra. t: ce~o que, 
n~ inicio totalmente moldado pelo~ preconceitos dos cronistas ~: 
, ca As fon.tes utilizadas foram bas1camente BERREDO, SIMA.O 
~~SCONCELOS CLAUDE D'ABEVILLE, GABRIEL SOARES, AN
TON 10 VIEIRA: FERDINAND DENIS. Especialme~te . BERREDO é 
utilizado como autoridade indiscutível em toda a pnmetra ~ase d~ sua 
obra senda comentada a sua ver.acidade e escrupulosa exat1_dao. essa 
f ' LISBOA queixou-se muito da falta de documentac;fto local, em 
~~~ao da desorganiza~ dos arquivos e porque passando com tan~a 

resteza de urna para outras maos, no meio de tant~s reformas e 
P rtic;ao se foram gradualmente consumindo e extraviando as. fon.tes, 
~ep;ouco ~ pouco, 0 que restava foi levado por Gon_c;:alves 01as, por 

0
'rdem do Govemo Central, antes que de todo se extrav1asse. . ~ . é 

Com relacao as fon.tes utilizadas por Ll~BOA, ele propno a 
enfatico ao afirmar que dispensam qualquer que_st1~namento '~~~°os 
veracidade. Mesmo admitindo a possrvel p~rc1ahdade e m . 
escritores portugueses, argumentava que hav1a testemu"hps ant1gos e 

od · bras no momento em que 58 
* ~ interessante notar que LISBOA pr uziu suas 0 · · · 'das. 0 acesso A 

· dº or parte das camadas oprim1 ' . discutia urna saída para 1mpe ir, P . d pelos aristocratas 
terra. A lei de terras de 1850 foi a alternativa encontra a · 

rurais. 
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modernos para ratificá-los. No caso específico dos missionários, entende 
LISBOA que nenhuma razao teriam para caluniar os índios, já que eram 
seus mais ardentes e zelosos protetores. Entretanto, mesmo antes da 
revisao crítica de sua obra, LISBOA se contradiz quanto a idoneidade de 
suas fontes. Ao tratar da popula~ao indígena,existente no Maranh§o,usa 
dados do Pe. Antonio Vieira e comenta, em seguida, que houve exagero 
e parcialidade do jesuíta com relacao aos mesmos dados, por ser Vieira 
ferrenho adversário dos colonos e zeloso protetor dos indios. 

Posteriormente, quando já tratava da análise crítica dos primei
ros tempos de sua obra, LISBOA reviu, inclusive, a utilizacao que fez 
dos "Annaes" de Berredo, pondo em questao a classificacao anterior de' 
autoridade fidedigna que havia dado para este texto. 

Sem dúvida, a grande questao que perpassa toda a interpretacao 
que o historiador, LISBOA, fez do Maranhao Colonial é a questao 
indígena. lndependente de sua postura anti-indianista, o tom polemico 
que usou,, a legislac;:ao extensa que reun iu sobre escravidao indígena e o 
tempo em que se demorou anal isando essa questao, deixam entrever a 
importancia que assumiu enauanto desafio ideológico. Tratava-se de 
urna questao muito presente naquele momento histórico e LISBOA 
viu-se diante de opinioes e categorias já constituídas sobre a questao, 
inclusive contraditórias. Apesar disso tudo, fez críticas ferrenhas ao 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e ao próprio lmperador do 
Brasil, pelo interesse-que tinham pelo assunto . 

LISBOA, por se'u lado, tinha questoes concretas para colocar e 
acreditava que tais questoes poderiam servir como soluc;:ao para 
importantes questOes. A questao indígena foi encarada como polémica 
e JOAO LISBOA (1901, p. 335) pós em dúvida algumas afirmacoes de 
GONCALVES DIAS, explorando as seguintes questoes: 

1 - "Os selvagens que os primeiros exploradores encontraram 
no Brasil eram um povo bruto, destitu ído de toda e qualquer virtude, ou 
degeneraram da primitiva grandeza e magnanimidade ao contato da 
esc·ravidao a que os sujeitaram? Eram elles proprietários da terra que 
pisavam e - com direito exclusivo a sua posse - tinham por ventura o 
de repelir os invasores europeus que pretendiam turbá-la? Foi deveras 
urna desgrac;:a para estas regioes que na luta travada entre uns e outros a 
victoria se declarasse pelo arcabuz e pela espada, contra a flecha e o 
tacape? Qual era a populac;:ao indígena provável do Brazil e especialmen
te. do Maranhao, ao comec;:ar a colonizac;:ao portuguesa? Foram os 
portugueses que a ferro e fogo aniquilaram tantas e tam florescentes 
aldeias? A nacao brasileira atual de quem descende, dos portugueses, ou 
dos selvagens? Foram estes os que deram a base para o nosso caracter 
nacional, ainda mal desenvolvido? E será com efeito a Coroa da nossa 
prosperidade odia da sua inteira rehabilitac;:ao?". 
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A posic;:ao de LISBOA face a essas quest6es já foi de certa forma 
tratada anteriormente. Em resumo, opé5e-se as colocacoes de Gon~alves 
Dias. Admite JOAO LISBOA (1901, p. 367) que se os indígenas haviam 
sido vítimas de atrocidades, isso havia ocorrido em legítima defesa por 
parte dos portugueses. Justifica o esbulho das terras indígenas em nome 
da civilizacao e absolve os cólonos portugueses das atrocidades que 
oossam ter cometido. E assim iustif.icava: "Bons ou máos. simples 
emigrados ou degradados por sentenc;:.a os colonos portugueses encon
traram sempre formidáveis obstáculos ~.:; perseguic;:ilo que exerciam 
contra os índios nos sentimentos de humanidade em geral! no poder 
temporal e espiritual, nas bulas dos papas, nas leis dos monarchas desde 
D. Sebastiao até D. José e no zelo ardente dos religiosos durante os 
p rime iros sécu los". 

E interessante observar que....JOAO LISBOA (1901, p. 359) 
refere-se as primeiras rela~oes entre indios e brancas como benévolas, 
chegando ao ponto de afirmar, por exemplo, que nao era o extermfnio 
que Jerónimo de Albuquerque queria. É enfático quando fala no 
sentimento de paz que anima\la os primeiros contatos. Quando vai 
tratar das relacoes posteriores, LISBOA fata de de~onfian~, ofensas, 
guerras, desvastacoes, extermínios, admitindo que . todas essas ac;:oes 
eram reciprocadas. ºSe hoje era salteada e destruída urna aldeia de 
índios, amanha succedia o mesmo á povoac;:oo ou ptanta~o portuguesa; 
se taes indígenas sao agora mortos e escravizados, pouco depois o 
primeiro bispo do Brasil, D. " Pero Fernandes Sardinha e mais cem 
companheiros, naufragando ~ vista da costa, em vez de encontrarem 
nella abrigo e salvac;:ao que esperavam,1 ~ao todos, do primeiro até o 
último, devorados pelos ferocíssimos céihetés. E nas variadas ~ltemativas 
dessa luta feroz e sanguinária, nem sempre o combate se dava semente 
entre o europeu de urna parte e o selvagem da outra; os mesmos índios 
se prestavam muitas vezes, em alianc;:a com os invasores; a fazer guerra 
aos seus conterraneos, e nao só os fndios aborígenes, s~nao os mesti~s 
de seus descendentes, sendo sobre todas assignaladas na. hist~ria as 
formidáveis depredac;:Oes praticadas pela ·raca famosa dos paullstas". E 
ao questionar de onde partiu a agressao, JOAO LISBOA ( 1901, p·. 359) 
assim conclui: "ora a probabilidade é que as agressr>es foram simulti
neas, nascidas de paixoes individuais, nao raras vezes devidas ao acaso e 
a rixas inopinadas - bem poucas vezes talvez a plano e concerto 
deliberado" . 

Mas, a visilo de JOAO LISBOA (1901, p. 360) com rela~lo aos 
indios, de fato, nao segue um princípio único e expressa nuances 
difere·ntes em momentos diversos. Em várias ocasioes, ele admitiu que o 
contato do índio com o branco era conflituoso em vittude da · 
incapacidade de convivencia da civilizacao com o barbélrie. Admitiu, 
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ainda a fatalidade da vitória da civilizac;ao sobre a barbárie. Entretanto, 
no m~smo capítulo em que ele assume as posic;oe~ ref:ridas, e~e. ~arece 
assumir urna postura mais crítica com relac;ao a ac;ao do ~·~1~1zado, 
considerando os índios como vítima da ac;ao compressora da c1v1llzac;ao. 
Ao comparar a situ~ao do Brasil lmpério com o Brasil Colonia, assim 
expressa seu ponto de vista: "A Juta tem se travado em out ro terren.º:.. e 
com outras armas e deriva toda da índole, nao menos que da pos1c;ao 
dos selvagens. Repelidos quase geralmente da beira-mar, foram elles 
occupar os vastos desertos do sertao; , mas a popula?ªº branca, 
crescendo sempre como urna inundac;ao, la mesmo os tem ido buscar e 
molestar. Bem que os poderes supremos da uniao e os homens 
eminentes do paiz ergam incessantemente a voz e envidem todos os 
esforc;os a bem dos pobres selvagens, os interesses privados nao recuam 
nos meios costumados, e buscam satisfazer-se a todo custo. O homem 
branca precisa da terra para cultiva-la, e viver dos seus fructos; e o 
selvagem é infalivelmente victima da expoliac;ao". E claro, qu~ sua 
postura nao se altera radicalmente, mas embora achando que e d~v1do a 
própria índole do índio esse contato violento com o colonizador, 
reconhece-os como vítima de um processo expoliativo. Em nenhum 
momento, LISBOA questiona o tipo de ac;ao do ~lonizador ~ i~siste 
no fato de que, qualquer que se ja a realidade do índ10 - ou res1st1 r~ ou 
se submeter de qualquer forma, ele acabará por extinguir-se ou 
definhar, em virtude da incompatibilidade da barbárie com a civiliza
c;ao. 

Essa postura de LISBOA é fundamentada nos escritos de 
Tocqueville sobre a democracia na América. Inspirado nesse escritor, 
JOAO LISBOA (1901, p. 363) comenta que no Canadá os jesuitas, e na 
nova Inglaterra os puritanos, tentaram civilizar os indios, respeitando 
"seus costumes vagabundos". E acrescenta que esses esfon;os foram em 
vao: "nao conseguiram fundar cousa alguma estável. Brotava a 
civili~ac;ao sob a choupana, mas ia para logo fenecer no seio das 
florestas. O grande erro destes legisladores era nao comprehenderem 
~ue para conseguir-se a civilisac;§o de um povo, cumpre primeiro que 
tudo persuadí-lo a que se fixe e torne estável, cou$.a que aliás só se pode 
alcanc;ar por meio da agricultura. Era preciso transformar os indios em 
lavradores". JOAO LISBOA (1901, p. 367) cita Tocqueville: "os índios 
nunca hao de resolver civilisar-se - a solidao das florestas, a cac;a, a vida 
errante tem para elles atractivos e encantos i rresistíveis, ao passo que o 
trabalho se lhes afigura aviltante e próprio só de escravos - o orgulho e 
a preguic;a concorrem a um tempo para alimentar estas estranhas idéias 
- só quando a civili~ao os aperta, e em desespero de causa para nao 
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perecerem de todo, é que se sujeitai"n a viver ignominiosamente do suor 
do seu rosto como os brancos''. 

LISBOA concluí, concordando com Tocqueville, que é fato 
para ser admitido a invencível antipatia dos selvagens para com a vida 
sedentária. 

Ao tratar do contato entre índios e missionários JOAO LISBOA 
(1901, p. 419) refere-se, basicamente,,,-as dificuldades que os jesuitas 
encontraram: de um lado, os portugueses atolados nos vícios· e do . . ' 
o~~ro, os natura1s esquivos, ferozes e cruéis. Situa entre as principais 
d1f1cu ldades dos jesuftas "a ign.oran~ia apsoluta dos numerosos dialectos 
dos fndi~s, os seus ritos bárbaros e grosseiros, o predominio de paix0es 
sem !rero, como o amor da mul.tidao . de mulheres, a$ demasias nos 
vinhos, as guerras, os 6dios, a vinganca nunca saciada". · 

De todas as dificuldades moStradas, a única que na'o foi vencida 
foi .o "vício abominável e torpe .da gula, no comer a carne humana: 
viam_ os. padres a .cada passo diante dos seus olhos aquella infanda 
carn_1c;~na nos terre1ros, e as festas ·e solemnidades éom que, sacrificadas 
a~ v1ct1mas, r~talhavam e repartiam as carnes como em acougue, e nlo 
t1nham mane1ra de atalhar o mal". (JOAO LISBOA, 1901, p. 367). 

Observa-se que nessas descricoes LISBOA reproduz totalmente 
a versao do ~e. ~INIAO .DE VASCONCELOS, sem.nenhuma crítica, sem · 
nenhum _acresc1mo .. ~l1á~, nessa primeira fase de sua obra, LISBOA 
r~produz1a ~om frequenc1a os pontos de vista dos cronistas e missioná
nos nos qua1s se baseou para escrever seu trabalho. 

Com relacao a forma de tratamento.dispensado pelos jesurtas no 
esforc;o da.catequese dos .indios, JOAO LISBOA (1901, p. 421) tala de 
u ma assoc1ac;ao entre me1os brandos e vio.lentos: "se nao bastava para· 
~render as al'!las: a~ pompas e apparatos das cerimónias .• ás gracas 
1ngennuas da 1nfanc1a e os encantos da música, tratavam dellas co1n 
espetáculos de outro genero, disciplinando-se missionários até tingi
~em, as vestes e ensoparem a terra com seu próprio sangue. Combatidos 
1ncessantemente, e por todos os lados, abrandava-se e rendia-se enfim o 
endurecimento selvagem". 

, . U texto de GONCALVES DIAS que serve de fonte para as 
criticas de LISBOA>intitula-se Reflex&s sobre os annaes históricos do 
~aranhao por Bernardo Pereira de Berrado. Segundo LISBOA, nas 
d1ver_sas asserc;oes d? Sr. GONCALV.ES DIAS sobre as questOes 
referidas, h~ erros evidentes e palpáveis, nascidos ao que também lhe 
parece, do sistema que adotou acerca dos índios e do modo de que ele 
fo rcosamente lhe impoe. 
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3.1.2 _ vamhagen e os fndios 

FRANCISCO ADOLFO DE VARNHAGEN,Barao e Visconde de 
Porto Seguro, nasceu em S~o Joao de lparema,em sao Paulo, em 181~ 
e faleceu em Viena - Austria, em 1878. Parte de sua formac;:ao fo1 
realizada em Lisboa~ tendo interrompido os estudos para alistar-se nas 
tropas de D. Pedro 1 em defesa da restaura~oo constitucional do Re.in.o. 
Em 1840, concluiu o curso de Matemática, ocupando o pasto de of1c1al 
do imperial carpo de engenheiros. Demitiu-se dessa func;:ao para 
dedicar-se a carreira diplomática. Foi um dos mais importantes. 
historiadores brasileiros da época, membro do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasilei ro e da Academia Real de Ciencias de Lisboa. 
Ocupou a cadeira n<? 39 da Academia Brasileira de Letras. Publicou 
vários trabalhos, mas o que mais se destaca é a História Geral do Brasil. 
Ao escrever o folheto º' 1nctios bravos e o Sr. Lisboa~ VARNHA
GEN argumentou que durante os primeiros anos de estudos feítos na 
Europa, nao tinha nenhuma idéia segura acerca do caráter dos índios. 
Até entoo, o autor havia construído sua imagem dos índios a partir da 
carta de Pero Vaz Caminha, o que o levava a um quase encantamento 
com relac;:ao aos tupiniquins. Posteriormente sua experienci~ e vivencia 
nos sertoes brasileiros, o fez refletir sobre os índios e, repentinamente 
·desvaneceram-se as ilusoes poéticas que tinha a respeito dos mesmos. 
" ... Achando-me em Sam Paulo, em fins de 1840, emprehendi urna 
viagem pelo sul da provincia, depois de haver ido a derramar urna 
lagrima no triste vale, onde aprouvera ao criador que eu aparecesse 
neste mundo. Já pela altura de Paranapitanga; onde me demorei alguns 
dias, comecei a ouvir contar muitos casos de cruéis assaltos e invasoes 
de índios que quando lhes aprazia, chegavam até ali COI)"' suas correrias, 
e traziam a todos cheios de temor ede espanto'~(F._VARNHAGEN, 
1962, p. 37). 

· A esse episodio F. VARNHAGEN (1962, p. 38) acrescenta 
outros de igual teor, onde sao comentados possíveis atos de crueldade 

* . F. ~A. VARNHAGEN. Os fndios llravos e o Sr. Lisboa. Timon, 3<? pelo autor da 
·
1 'História Geral do Brazil" apostilla e nota G n<?s 11 e 12 do jornal de Timon; 
contendo 26 cartas inéditas do jomalista e um extracto do folheto "Diatribe 
contra Timonice". Lima, 1867. 
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dos índios, sem que o ~róprio afi.rm~1-se como testemunha de qualquer 
um deles. Mesmo ass1m conclu1: Confesso que desde entao uma 
profunda mágua e até um certo vexame se apoderou de mim ao 
considerar que apezar de ter o Brazil um governo regular, em tantos 
lo,gares de se~ te~ritório ~c~avam-se (e acham-se ainda) um grande 
numero de c1dadaos braslle1ros a merce de semelhantes cafilas de 
can ibaes ... " 

VARNHAGEN dedicou-se, entao, a estudar os índios, tomando 
como referencia inicial, os relatórios dos presidentes das províncias em 
que haviam índios. 

Logo de início abordou, críticamente, o Decreto n~ 426 de 24 
de julho de 1846 (F. VARNHAGEN, 1867, p. 38). No seu entenderesse 
decreto nao fizera mais que autorizar legalmente os abusos ou talvez 
aum~nt~-los~ O autor nilo explica por que e conclui afirmando que as 
prov~nc1as 1~festadas pelo flagelo dos índios bravos, se podiam 
cons.1derar p1ores que aquetas infestadas pelo flagelo da guerra civil e 
que nossos políticos muito pouco preocupavam-se com isso. ' 

. ~m.184~JVARNHAGEN publicou Úm folheto no qual indica a 
co~~en1enc1a do emprego da fon;a como meio de civiliz~ao mais 
prat1co e conducente, embora na aparencia menos filantrópica. 

~o .tomo 1 da. sua Hist6ria Geral, na sec~ao 11. VAR NHAG EN, 
trata os 1nd1os do ~rasrl em geral e define-os como "gentes vagabundas". 
Se~ . ponto de vista com relac;:ao aos povos indígenas vai sendo 
rat1f1cado ao longo do mesmo texto e; a certo ponto talando das 
g~erras intertribais, expressa seu temor de que a ana;quia selvagem 
v1esse a grassar pelo solo brasileiro: "Assim tais rixas perpetuariam neste 
a~en~oado solo. a .. ªn~rqui.a .selvagem, ~u viriam a deixá-lo sem popula
c;:~,. se. a Pr~v1denc1a d1v1na nao t1vesse acudido a dispor que 0 
cnst1an1smo v1esse a ter a mao tao triste e degradante estado". (F. 
VARNHAGEN, 1867, p. 25). 

Ao descrever os hábitos e tecnologia dos tupis, F. VARNHA
G EN ( 1867, p. 40) deixa transparecer um julgamento pautado nos 
padr~es .d.e sua própria cultura e um total desprezo pela compreenslo 
dos s19~1f1cados que os costumes descritos podiam ter para aqueles que 
os prat1~a~am. Ao talar, por exemplo, da jornada para a cac;:a, assim 
descreve. Para onde quer q~e o casal se transfira conduzia consigo 
todo enxov~I. O homem egoista, a pretexto de que devia ir ligeiro para 
combater, so levava o arco e a frecha, tuda o mais a mulher". 

Ouanto as crenc;:as, o ponto de vista do autor nao é diferente. 
Nao. reconhece nenhuma crenca nos índios, a nao ser a da obrigacao de 
se v1ngarem dos estranhos que ofendiam a qualquer de sua "alcatéia". t: 
exatamente com essa expressao que define as comunidades indígenas. 
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Por outro lado, ao desconhecer quaisquer tradic;oes indígenas, acredita 
que por isso os índios admitiam coma maior credibilidade tudo quanto 
se lhes embutia. 

Mesmo admitindo que os indios fossem favorecidos nos dotes 
do corpo, e essa é urna interpretac;ao que remonta a Pedro Alvares 
Cabral, reconhecia que o mesmo nao sucedia com relacao aos dotes do 
espirito. "Eram falsos e in fiéis, inconstarites e ingratos, e bastante 
desconfiados ... desconheciam a virtude da compaixao". (F. VARNHA
GEN, 1867, p. 51). 

Todos os objetivos empregados por VARNHAGEN na definic;ao· 
dos índios, nao sao justificado·s ou sequer éxemplificados pelo autor. 

Esses juJgamentos apriorísticos sao mais evidentes quando se 
trata da descricao da vida dos indios. Para VARNHAGEN e.sta é 
monótona e triste, a excec;ao dos momentos de guerra, das festas dos 
sacrifícios ou ~as visitas dos pajés. 

1 

VARNtiAGEN .. reconhece que . o quadro que pintou dos 
indígenas n~o · é lisongeira, e por i~so nao entende como haja ainda 
poe.ta e.até filóSQfc;> que veja,, n.o estado selvagem, a maior felicidade do 
homem. E justifica assim seu ponto de vista: "Desgrac;adamente o 
estudo profundo da barbárie humana, em to.dos os países; ·prova que 
sem os v.rnculos .das feis e .da re'ligiao, o triste ;mortal propen-de tanto a 
ferocid.ade que quase se metamorfosei~ em fera.". {F. VARNHAGEN, 
1 a61, p. s J r. 

Ao tratar d~s relac;oes dos brancas colonizadores com os indios, 
o autor em questao descreve todo seu entusiasmo com rel~c;ao ao · 
processo de construc;ao da nacionalidade, que ocorre no Brasil( através 
da superioridade e dos encantos da civilizac;ao sobre a barbárie. 
Descreve urna série de costumes dos indios que foram absorvidos pelos 
colonizadores, tais oomo o uso do tabaco, do milho, da mandioca, da 
rede, dos banhos freqüentes, etc., deixando com isso claro que reconhe
ce ; d~ alguma forma que alguns costumes bárbaros encantaram a 
civilizac;ao. 

Quando ·trata da reJac;:~o dos índios corri o trabalho, define-os 
como facilmente dados· ao trabalho nas roc;as ou derrubadas, nas 
sementeiras e plantac;:oes e na construc;ao d~ casas, a troce> de urna vara 
de linho, ou de um anzol, ou de um pedac;o de ferro ou enfeite de vidro 
que reputavam de grande valor, só porque mediam este pela impossibili
dade que teriam de produzir tais artigos que lhes eram de tanta 
utilidade. 

F. VARNHAGEN (1867, p. 219) considera que os donatários 
foram muito comedidos na escravidao dos índioS: ... "Só consideravam 

... 
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legitimamente seus os que h~~iam sido aprisionados na guerra, E 
devemos confessar que· esta prat1ca, fundada no chamado direite ~Os· 
vencedores, tinha tendencias civilizadoras e em alguns pontos chegou' a 
produzi r o influxo benéfico de poupar mu itas vidas, fazendo que os 
mesmos vencedores guard~ssem.1 para resgatar com os nossos prisior'iei
ros que segundo os hábitos deviam matar". Por outro lado, reconhece 
que houve quem preten~esse cancelar as leis divina$ e h~manas e 
introd~zir: por meio de piratarias e crueldades, a anarquía e a dissoluc;!o 
nas pnmeiras povoac;oes. Entretanto, no entender de F. VARN.HAGEN 
(1867, p. 219) esses "monstros" da sociedade eram a excepc;ao e· muito~ 
foram castigados. 

Na sua descri~ao sobre a forma de lidar comos índios, por parte 
dos colon izado res, si tu a o uso de meios. persuasivos ta is como a· 
distribuic;aq de presentes, a concessao de obséquios, etc .. Entretanto 
s~lienta as dificu~~ades dessas prátlcas em fa~ da vaidade e independen~ 
c1a do desconhec1mento que o mesmo tinha dos direitos da razao e da 
s~premacia d~ éonsc_~encia. ~~r lsso, para_ VA RNHAGEN foi a experien
cia quem en~1nou o verdadeiro modo de levar os. bárbaros, impondo
lhes a forc;a a necessária , tutela, para aceitarem o ·cristianismo · e 
adotarem hábitos civilJzados. "A experiencia de ·cada dia está provando 
que sem o empregQ da forc;:a ... nao é possí.vel repelir a agress~o dos m_ais 
ferozes, reprimir suas correrias; -e mesmo ·evitar as represáHás a que el~ 
dao lugar".. · · -. · 

Para F.'VARNHAGEN (1867~ p. 220), ~s providencias tomadas, 
_ em favor dos indígenas, baseadas no que chamou "pseudo-filantropía de · 
La~ Casas" colocaram o paí~ na dependencia imediata dos brac;os pretos 
a!ncanos. Essa~ providencias, , que afirma te~e!l1 sidp decretadas pela 
p1edade dos rets, eram sustentadas pela poht1ca dos jesuftas. Nesses 
moldes, os índ'ios passaram a . ser chamados, a civilizac;ao, somente
através da catequese, o que para VARNHAG-EN era processo muito . 
lento. · 

. VARNHAGE~· acusa LAS CASAS de pseudo-filantropía po·rque 
admite que suas proposic;oes nao eram movidas pelo amor a humanida
de, já que por outro l'ado -pregava a conveniencia da escravid~o africana, 
e em 1511 sugeria, para aumentar o número de escravos, que nao 
passassem direito os af~icanos que fossem trazidos para a América. 

Com relac;:ao aos jesuitas, em seus comentários,1o autor faz uma · 
ressalva a NóB REGA e ANCH 1 ET A que · no seu entender n§o eram 
sectários das idéias dé LAS CASAS. Ne;tes termos cita NÓBREGA: 
" Em mente o gentio nao for senhoreado por guerra e sujeito, como 
f?zem os castelhanos nas terras que conquistam, e no l'araguai o 
fizeram, com mui pouca gente, senhoreando o maior gentio que -há na 
Terra. E se o deixam em sua liberdade e vontade, como é gente brutal, 
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nao se faz nada com ele, como experiencia vimos to~o esse te~po que 
com ele tratamos, com muito trabalho, sem dele ~!rarmos ma1s fruto 
que poucas almas inocentes que aos ceus mandamos . 

De acordo com F. VARNHAGEN, (1867, p. 39) se os padres 
houvessem continuado permitindo que a cobi~ dos colonos ~rre.ba
nhassem os selvagens do Brasil, sujeitando-os primeiro, n3o tena sido 
necessário exercitar essa cobi~, além mares, buscando colonos nos 
poroes dos navios e entre ~s ferros .d? mais. atro~ cativeir:o, povo.s 
igualmente bárbaros, mas ma1s superst~c1osos, essenc1almente intoleran-
tes e inimigos de toda Jiberdade. . 

Assim, na opiniio de VARNHAGEN, a escravidao dos afnc~nos . 
ocorreu basicamente, em decorrencia da proibi~o da escrav1dlk> 
ind ígen~ e, por .outro lado, em. fu~o da experien~i.a que .. já se havia 
adquirido nas Antilhas com os africanos, que perm1t1u a concluslo de · 
que eram mais fortes e mais suieitos ao trabalho do que os indios. 

Admite o mesmo autor que o tratamento que dá a questlo dos 
escravos ni<> se baseia em sentimentalismo., mas no patriotismo .. 
Exprime sua inquiet~o com rel~~ ao futuro do ~~asil, caso 
continuassem a ser importados africanos. Nlo que cons1d.erasse o 
tráfico infame. Ao contrário, considerav~ a escravidlo Hcita -e a~é urna 
ingratidlo deixarem os índios bravos guerre~rem-se pelos sertoes, 
devorando-se uns aos outros: ,.Porque motivo em lugar de irmos 
(contra os tractados e ·expondo aos cruzeiros inglesses navios e capitaes) 
buscar africanos além dos mares para escravizar, nam havemos antes 
dentro do Brasil p(ender a for~a os indios bravos para os destruir e 
civilisar? Teriamos com elles urna augmento de bra~s menos perigosos 
que os dos negros, porque daqui a pouco estariam misturados conosco 
em cor e em tudo, e ent:io terramos em todas as provrncias -povo -
classe social que algumas nao possuem ". 

Eis a grande preocup~lo de VARNHAGEN com relac;:lo ao 
futuro do Brasil, caso continuasse a escravidac.> africana. Partidário da 
crenc;:a do amalgamento das ra~as, temia essa mistura para o Brasil. 
Entendia que se a popula~ao tivesse que aumentar, deveria ser via a 
miscigenac;:ao como índio e nao com o negro. , . . 

Para justificar o desaparecimento do gentio na_s· prov1nc1as 
b.rasileiras, F. VARNHAGEN (1867, p. 246) apoiou-se na teoria do 
amalg~mento das r~s. "A gente de origem européia posta em contato 
coma da terra nao a exterminou, absorveu-a.,amalgamou-se com ela. Tal 
é a verdadeira razao por que de nossas provincias desapareceu quase 
absolutamente o tipo índio". 

A grande preocupac;:ao de F. VARNHAGEN (1867, p. 41) era a 
civilizac;:ao do lmpério e admitía que a experiencia de mais de meio 

A Política Indigenista no Maranhiio Provincial 69 

século, havia provado a insuficiencia dos meios brandos que eram 
justamente os mais ineficazes para o Estado. Defendia, portanto, a 
utilizac;:ao de meios mais violentos no processo de civilizac;:3o dos 
indfgenas: "Pois é por ventura verdadeira philantropia consentirmos 
que tantos filhos do abenc;:oado território de Santa Cruz se estejam 
devorando uns aos outros nos mattos e aggredindo, quando podem, os 
cidadaos civilizados do lmpério. E isso quando dá um meio simples . .,. de 
os arrancar , em poucos dias dessa miserável condic;:am que vexa o paiz, e 
degrada até a humanidade? Esse meio prompto e seguro, é o de que se 
serve qualquer nac;:am, quando urna parte de seus membros illudidos ou 
ignorantes se nam quer sujeitar a maioria: é o de que se serve até o pai 
mais carinhoso, quando ve que seus filhos nam estudam nem se 
educam pelos simples estímulo; é o da for~". 

VARNHAGEN refor~a seu ponto de vista com base nos 
relató ríos de presidentes de Províncias e Fallas. Exp0e que essas fontes 
possuem um conteúdo mais ou menos unissono · que remete para 
·1amenta~oes acerca de tantos individuos perdidos para o lmpério, dos 
quais alguns estao sendo inúteis e outros prejudiciais, em virtude dos 
assaltos as fazendas e gados que encontram. Todos reconhecem, mais 
ou menos, a insuficiencia da catequese, especialmente, se nao for 
protegida pela fo~a e queixam-se dos abusos cometidos no sistema 
empregado, inclusive por parte dos diretores de índios e outros 
funcionários. Essas colocac;:oes sao ilustradas com relatórios de presiden
tes do Maranhoo, do Amazonas, de Goiás, do Paraná e do Espírito 
Santo. 

VARNHAGEN reivindica, para si, o direito de nlo apoiar o 
sistema de catequese e civilizaffao e clamar contra ele com todo vigor de 
sua alma, considerando-o como ineficaz,. e propor um sistema, no seu 
entender, menos generoso na aparencia, entretanto mais conseqüente, 
mais económico e mais susceptfvel de ser submetido a uma legislac;:ao de 
que nao se possa abusar tanto. Faz críticas severas também a legisla~o, 
acusando-a de contraditória, de ter sid9 sempre elaborada sobo influxo 
do pedido dos povos . ou dos eclesiásticos. Fazia-se, revogava-se, 
tornavam a pór em vigor para em seguida anularem. Além do mais, as 
leis eram incoerentes quanto aos princípios e nao se pautavam nos 
limites da franqueza. Era, no seu entender, urna legislac;:ao absurda e, 
portanto, pior do que urna legislaf;ao cruel. Era urna legislac;:ao absurd~ 
pois resultava em anarquía e na tendencia de cada um procurar fazer 
justi~ por suas próprias mao~ na falta de seguran~ quanto a aplicac;:lo 
das leis. 

F. VARNHAGEN (1867, p. 59) classificou os indios em bravos 
e mansos. Os mansos correspondiam aqueles que andavam pelos matos 
e nao se mostravam agressores. Os bravos eram, exatamente, os que 
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assaltavam os povoados e populacoes. J>ropós .ª seguinte. estratégia para. 
atrair os índios mansos: "Se quizermos aprove1tar os índ1os mansos, ~ao 
haverá outro remédio senao .obrigá-los a fixarem-se, a terem casas, a 
domesticarem-sé ao menos até que, assim constrangidos por algum 
tempo, cheguem a apreciar e sabore~r as vantagens deste novo es~ado, 
as da selvageria vagabunda, com ma1ores ou menores abusos, m~1s ou 
menos caridade, foi este o meio antigamente adoptado para obngar a 
civilisarem-se, nao só os noss~s índios da costa (dos qu~~ alguns 
chegaram a praticar, como o celebre camarao, actos de hero1c1dade ao 
lado dos colonos) como os do Uruguay e Paraguay, reduzidos primeiro 
a torca e depois catequisados pelos jesuítas". 

3.1.3 - Lisboa e Varnhagen: a polémica 

No julgamento que LISBOA fez do indígena, nao entr~u em 
destaque a questao da escravidao. É justo que fez_ referenc1as as 
injustic;:as que se cometiam co~tra. o~ indios,. mas admit~u _que os 
europeus agiram para com os 1nd1os pelas le1s, da esc~av1dao e da 
liberdade. Considerou a legislacao como favoravel ao indígena e a 
discussao sobre escravidoo dos índios como um recurso dos jesuitas-para 
conseguirem a predominancia temporal na colonia. 

Entretanto, em termos gerais, LISBOA. enfrentou o problema 
da escravidao e em tomo deles desenvolveu urna polemica com 
VARNHAGEN . . LISBOA defendia que a escravidao era um ag~nte 
corruptor da sociedade e que o trabalho escravo era muito pouco 
rendo so, pois a ausencia de técnicas agrícolas na expl~rac;:ao ?º sol~ 
transformava a paisagem, em poucos anos, em mataga1s brav1os. Fo1 
partidário da substituic;:iio paulatina da escravidao pelo trabalho livre 
que haveria de amenizar os hábitos, tanto da roc;:a, como das cidades. 

Mesmo. nao tendo entrado em destaque na obra de LISBOA a 
questao da escravidao indígena, este discorreu sobre a legislac;:ao da 
metrópole com relacao a escravidao cios indios, considerando-a extre
mamente contraditória e-desconexa, refletindo a inseguranca da política 
portuguesa, que cedía as presst>.es· do momento. Admitiu que as 
hesitantes leis de Portugal sobre o cativeiro indígena, até Pombal, 
facilitaram o abuso dos colonos que, apesar da lei de 1755, transforma
ram os índios em verdadeiras vítimaS da colonizac;:ao. Nesse momento, 
LISBOA conseguiu perceber os indios como vitimas e nao como · 
empecilhos a colonizac;:ao. 

No livro 7 do v. 1 das obras, JOAO LISBOA (1901, p. 458) ao 
comparar tapuias e tupis, muito embora admita a vitória dos últimos 
sobre os primeiros, ressaJva: "Nao quer isto dizer que vamos achar nos 
vencedores dos tapuias leis e hábitos sociais mais bem combinados que 
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naquellas tribus vagabundas, pois que est'outras também nao haviam 
completamente compreendido · as vantagens da associac;:ao e d'um 
systema regular de vida sedentária e agrícola". Em vista dessa colocac;:ao 
soa estranho o posicionamento de JOAO LISBOA (1901, p . 474) 
algumas páginas adiante, tratando da sociedade tupinambá : "A vista 
destes espantosos costumes, será <;tjficil ao· leitor conceber na existente 
social dos tupinambás urnas tantas virtudes que aliás nao florescem no 
mesmo grau entre povos muito mais adiantados em civiliza~ao. O 
egoísmo, por exemplo, chaga esquerosa da moderna sociedade, nao 
havia entre os selvagens nome que o designasse . No meio de frequentes 
misérias da vida selvagem nunca o fraco era desamparado, e o forte era 
sempre o primeiro que ·se resignava . Jamais houve chefe que, illudindo a 
própria consciencia, se apoderasse dos bens da terra., que eram 
propriedade comum da tribo inteira. Durante as fornes participava o 
escravo do pouco que havia de parceria com o senhor. Sabida e 
preconizada por todos foi sempre a boa fé dos tupinambás nas suas 
transac;:oes quer particulares, quer ge raes, com as diversas na(:oes com 
quem tractariam e·especialmente com a franceza. Mal conheciam o furto 
e o roubo e nao obstante a admira(:ao que lhes causavam os artefactos 
europeus, que se lhes trazia para commercio, nunca tentaram apoderar
se delles pela astúcia ou pela forc;:a, co.mo estao sempre a faier os habi
t?intes do mar do sul. Talvez nao haja ~xemplo detractado ,que fizessem 
comos europeus, e a que fattassem; e se na história das suas guerras bem 
averiguarmos os factos, há de ver-se que a causa real dos rompimentos foi 
sempre algul'!la infra(:ao secreta aos seus princípios de honra e religiao. 
Esta fé observada nos tractos, guardavam-se também nas mais relac;:oos da 
vida, e os antigos escriptores attestam unanimes a grande uniao e boa 
cortezia que reinava entre elles, posto que algumas vezes mais de vinte 
~amílias se agasalhassem debaixo do mesmo tecto". 

Talvez essas coloca~oes já fossem o prenúncio da grande 
modificac;:ao que ocorreu com os posicionamentos de LISBOA referen
tes aos índios. LISBOA chegou a admítir que as idéias que abrac;:ara, 
anteriormente, sobre a escravidao indigena tinham sido fruto do ardor 
com que combateu as idéias de GONCALVES DIAS e da necessidade 
de discordar da visao que o poeta tinha do indio como o verdadeiro 
ancestral do povo brasileiro. Em virtude da nova documentac;:ao coligida 
na Europa, vi u-se, por imposi(:ao moral, diante da necessidade de 
reconsiderar suas antigas posic;:oes. 

No novo momento de sua obra, LISBOA nao mais utiliza os 
cronistas da época como autoridades e coloca-se numa postura mais 
crítica face a documenta~ao. 
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LISBOA escreveu , entao , a Nota C sobre a escravidio e a 
H. tória Geral do Brasil pelo Sr. Varnhagen - texto que gerou urna 
.•:ia polémica entre os dois autores: LISBOA e VARNHAGEN., Lo_go 
~~ início do Texto, LISBOA adm_i~iu que su~ idéias acere~ _dos 1nd1os 
tinham sofrido significativas mod1f1cac;oes. Af1~mou que fo1 JUSt,am~nte 
acerca da ocasiao e intensidade dos abusos prat1cados contra os 1nd1os·e 
dos seus resultados, que suas !déias so~reram modifica?oe~. Antes, 
LISBOA admitia que a decadencia e a ext1ncao dos pov~s 1~d1_genas era 
devid9,¡ principalmente, a incompatibilidade da sua co-:~1stenc1a . com a 
raca civilizada dos invasores. Entretant?, LISBOA Jª ressal~ava que 
mesmo prescindindo do mal que os 1nva5?re~ foram obngados_ a 
fazer-lhes, em legítima defesa e a bem da propria conservac;ao, sabida 
coisa era que tribos inteiras foram exterminadas ou pel_a guerra, ou pela 
escravidao, igualmente iníguas. Reconhece, outross1m, que a rac;a 
civilizada, que tinha a mais estreita obrigac;a~ d~ dar o exernplo da 
moderac;ao, abusou muitas vezes, de modo 1nd1gno, da sua 1mensa 
superioridade. 

Posteriormente, tendo sido possível a LISBOA um estudo mais 
aprofundado da matéria e o exame sobretudo dos documentos oficiais, 
da correspondencia, havida entre os governos da metrópole e das 
colónias, pela maior parte inédita e pouco conhecida, permitiu urna 
reavaliac;ao dos pontos de vista que resultou na condenac;ao dos 
invasores. 

Ao analisar a visao de F. VARNHAG'.EN (1962, p. 174-7) sobre 
os índios, exposta na História Geral, LISBOA aponta erros, contradi
coes e iniquidades. Senaq vejamos: "No cativar o gentío das suas 
capitanías foram os donatários mui parcos. Só consideravam legítima
mente seus, os indios apresionados em guerra. Esta prática, fundada no 
chamado direito dos vencidos, tinha tendenc_ias civilizadoras e poupou 
muitas vidas porque o~ mesmos vencedores resgatavam (vendiam) os 
prisioneiros, que aliás, sem o comércio do resgate matariam". "Foi a 
experiencia e n§o o arbitrio e a tiranía que ensinou aos nossos os 
verdadeiros modos de levar os bárbaros impondo-lhes a for~a e 
necessária tutela para ar.eitarem o cristianismo e adotarem os hábitos 
da vida civilizada. Ou se havia de seguir tal sistema, ou abandonar a 
terra". Ainda F. VARNHAGEN (1962, p. 10-1):"Quanto aos índios, e 
africanos trazidos impiamente da Africa, eremos que deveríamos ser 
mais justos e humanos do que geralmente se é. Somos de opiniao que 
estamos sendo injustos para com aqueles, por cruel filantropía e em 
preju ízo do país, que poderia e devia tirar proveito dos seus bracos e 
comos últimos por excesso de rigor, sem nenhuma utilidade pública ou 
particular. Inclinamos-nos a que deveriam os primeiros ser submetidos e 
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avassalados, e entregues a urna espécie de cliente!~ resolvendo-se isso . , 
sobremente, e sem hipocrisia, e os segundos ser melhorados na sua 
condic;ao social, convertendo tambérn a escravatura em clientela, 
embora con.tinue esta vital.ícia e hereditária, e isso acabando simples
mente comas compras e vendas". 

O trecho a seguir esclarece mais ainda a proposta de F. 
VARNHAGEN (1962, p. 21-2) : "Esquec;amos pois que sao índios, e 
lembremo-nos só que sao homens e o que mais é, nossos irmaos em 
Adao. Piedade e misericórdia para com eles, que se estao exterminando 
e devorando mutuamente. Fa~mo-lhes todo o bem poss{vel, e a seu 
próprio pe~ar, que nao sabem o que fazer. Sejam quanto antes 
submetidos e avassalados. Mas depois nao os soltemos outra vez, com 
que _volvam aos bosques mais rancorosos e ferozes do que nunca; nem 
consintamos que alguém se aldeie no corac;ao dos mesmos bosques, 
apartados e remotos de toda civilisac;ao. Ao contrário, sejam postas no 
mais fntimo contacto corn ela, e distribuídos como clientes pelas casas 
dos cidadaos honestos das grandes povoac;:oes. E se este meio os 
repugnar ao menos transferí como fazia Portugal com os mauros, as 
suas aldeias para junto das vossas cidades, ou se os indios sao 
navegadores, obriga-os a servi.r nos nossos barcos e companhias de 
pesca. O caso é trazer-lhes o espírito entretido e distraído corn que, 
passando os perigos e sobressaltos · da vida errante para o remanso 
monótono da vida civilizada, escapem a tristeza que sói acomete-los." 

GEN: 
Em resumo, LISBOA :cita as seguintes asserc;oes de VARNHA-

- Que os colonizadores, nas suas primitivas rela~es com os 
ind{genas, foram constantemente justicei ros, benévolos e até· 
caritativos; · 

- Que os indfgenas, selvagens, aleivosos e brutais, foram. sempre 
os agressores e primeiros motores das guerras~ 

- Que só depois de amestrados pela · experi~nc.ia é · que os 
eu ropeus recorreram a for~a cu jos abusos de resto tem sido 
exagerados, e foram em grande parte devidos as contracli~6es 
das leis da metrópole, das quais resultava a anarquia; 

- Que a fon;a, a guerra, a coac;ao, o medo, o terror, a 
escravidao, em urna palavra, sao admiráveis ins.trumentos de 
conversao e civilizac;:ao, entretanto , que os me1os lentos e 
ineficaze~ da catequese, ou eram tra~as e alvitres interessei
ros, ou meros abortos de monómanos pseudofilantropos; 

- Que os meios fortes e violentos sempre foram os mais aceitas 
pela sabedoria antiga e moderna; 

- Que só por essa preferencia se explica.., razoavelment~ a 
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admissao da escravidao na Grécia e em Roma, a humilhacao 
dos Parias na Asia, e o feudalismo na ldade Média; 

- Que nem de outra forma se ·podem explicar as penas de galés 
e prisao, admitidas no nosso código criminal, e a escravidao 
africana, que ainda conservamos; 

- Que a escravidao africana, como foi entre nós organizada, é 
ímpia, cruel, atroz em si mesma, e imoral, corruptora, 
embrutecedora, anti-civilizadora nos seus resultados; 

- Que a mesma humanidade para com-os índios, nossos irmaos, 
nos está aconselhando a que recorramos de novo aos meios 
fortes, franca e nobremente, sem tergiversacaes, para acudir
lhes e salvá-los, enquanto eles de todo nao se destróem uns 
aos outros; 

- Que finalmente os seus quilombos devem ser assaltados e 
rendidos, e os índios arrancados do centro dos bosques para 
as nossas cidades, distribu fdos no servico doméstico, pastos a 
bordo dos navios, ou aldeados, quando menos junto as 
grandes povo~oes. 

JOAO LISBOA ( 1976, p. 583) rebate essas colocacoes de 
VARNHAGEN. De início contra a guerra e a escravidao: "Se quereis a 
guerra e a escravidac> para converter e civilizar o selvagem, haveis dentro 
em pouco de admitir também, de bom ou mau grado, o empreg~ da 
torca, do ferro e do fogo para cultivar o espfrito e regular a consciencia 
do homem civilizado". 

Por outro lado, afirma que, ao contrário do que escreveu 
VA RNHAGEN, "em época alguma, e, sobretudo, nos tempos da 
primitiva colonizacao, a justica e a benevolencia nao estiveram 
constantemente da parte dos europeus, a má fé e as agressoes da parte 
dos índios somente". (JOAO LISBOA, 1976, p. 583). Para LISBOA, os 
agravos rebentavam simultanea e reciprocamente de parte a parte. Se os 
selvagens tinham a fo~a númérica, os rnvasores possuíam a da 
inteligencia e a das artes, e por se julgarem de origem e natureza 
superior . .rebaixavam seus contrários a condica'o de brutos. 

JOAO LISBOA ( 1976, p. 585) justifica seus pontos de vista 
citando o fato de, no primeiro decenio do descobrimento ter sido 
iniciada a preacao de índios e-depoi~, a escravida'o ter sido1 formalmente, 
consagrada nas cartas dos donatários. No regimento de Tomé de Souza, 
LISBOA encontrou também expressoes dos agravos cometidos contra 
os fndios no trecho em que El-Rei afirma que algumas pessoas que 
pos~u íam navios e caraveloes navegavam de u mas para outras capitanías, 
roubando e salteando os gentíos pacificados, por diversos modos e 
atraindo-os enganosamente a bordo, vendendo-os depois a outros. Esse 
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regimento disp0e, entao, que "daquela data em diante ficaria proibido, 
sob pena de rDOrte, saltear e fazer guerra aos gentios sem licenca do 
govern ador, mas quanto ao passado, os índios que se levantarem em 
defesa reconhecida justa, sejam nao obstante mortos, cativados e 
expulsos em número quanto ~aste para o castigo e para o exemplo, 
entorcando-se ao mesmo tempo, por justica, no centro de suas proprias 
aldeias destruidas e arrasadas, alguns chefes descuidados que se 
puderem colher as m§os enquanto se tratarem as pazes". 

Argurnenta JOAO LISBOA (1976, p. 585) que o · pretexto da 
Antropofagia foi sempre um·. dos mais invocados para justificar a 
escravidao ou o comércio de resgat~,. se bem que neste, como em tantos 
o utros, sempre contraditórios, os invasores europeus ora faziam a 
guerra aos .selvagens e os reduziam· a escravidao porque comiam seus 
prisioneiros, ora lhes compravam os mesmos prisioneiros atados a corda 
para serem oomidos e os reduziam, igualmente, a escravida'o. ~ fato 
notório q~e uma das primeiras leis expedidas, a bem da coloniz~~o do 
Brasil, veio revelar ao mundo qu_e os próprios europeus iam a c~a dos 

. índios pacíficos e descuidados e os vendiam depois aos canibais, seus 
inimigos, para serem devorados. Também outros documentos,, aja_m 
crónicas, queixas ou represent~oes contraditórias( sao, segundo LIS- . 
BOA todos concordes . no fato capital da destruicao da populac.ao 
indígena. LISBOA cita ainda em seu testemunho as cartas régias 
dirigidas aos governantes e mais autoridades do Maranhao ,e Grao-PEirá. 
Sao inúmeras as cartas régias que concederam cinqüenta, cem, duzentos 
e mais casais de indios para o s~rvico de particulares e das ordens 
religiosas, e a .própria corte buscava seus operários entre os indios. 

. Nesse ponto, JOAO LISBOA ( 1976, p . 591) rende-se a 
concordar com a assertiva de GONCALVES DIAS no sentido de que 
tudo quanto entre nós se fez de útil e grandioso, deveu~ aos fndios. E 
va.i adiante, afirmando que as agressoes partiram da raca invasora e o 
abuso dos meios violentos foi intenso, cruel e prolongado. Discorda, 
portanto, de VARNHAGEN e critica-o: "O nosso autor· no seu amor 
ardente da civilizac§o, n~o se limita a adorar o instrumento admirável 
da escravidao; a guerra que a pr.ecede e conduz a ela, também é objeto 
de suas simpatias; porque, diz ele, ora invocando uma grande 
autoridade, ora de sua própria conta, a guerra que é o influxo divino, 
anima e suaviza os cora~oes, mescla as racas, aproxima os pavos, 
civiliza-os, e melhora sua condi~ao". t: justamente na discussao sobre a 
escravidao que reside o maior foco de controvérsias entre LISBOA e 
VARNHAGEN. 

Aliás, essa controvérsia requer melhor avaliacao. Ao que parece 
n~o há de fato, urna grande distincao entre a forma de pensar dos dois 
autores no que diz respeito a escravidao que justifique urna polemica. 
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" 

Especialmente, se analisarmos as posicaes dos dois no contexto maior 
de suas obras. O que se pode perceber de fato é que tanto LISBOA, 
quanto VARNHAGEN nlo possuem um posicionamento definido sobre 
a questao. Em vários momentos de suas obras, podem ser encontradas 
afirmacoes fawráveis a escravidao para em outro momento serem 
encontrados posiéionamentos contrários a mesma. 

Ao escrever a Nota C, JOAO LISBOA (1976, p. 596) pretendeu 
de fato denunciar as posic;:oes escravocratas de VARNHAGEN. Para istq; 
selecionou extratos da obra desse hist~riador que express~vam n itida~ 
mente uma postura pró-escravidao. Ao .mesmo tempo procurou 
redimir-se de qualquer posicao escravagista, afirmando explicitamente: 
.,,Nos seus resultados a escravidao dos índios, como a dos negros a 
certos respeitos, sem enriquecer-nos, corrompia e barbarizava a nossa 
rac;:a ". 

A título de refutar o posicionamento de VARNHAGEN, JO.A.O 
LISBOA (1976, p. 597) vai ainda mais longe: "Se o seu fim é 
combater as apologias absurdas e insensatas do estado selvagem, e certas 
reabilitac;:C>es indiscretas, se nao foram quiméricas, em boa hora seja; 
mas se essas alegac;:oes e declaracaes recrimínatórias nao se encaminham 
a oÜ-tro fim mais que a iñsinuar a civillz~o pela escravidao nesse caso 
nao haverá para elas reprovacao que demaseada seja. Sim, nao adoremos 
a selvageria e a barbárie; mas, sobretudo, nao imolemos, nem 
escravizemos o selvagem a título de civilizá-lo e favorece-lo. Muitos dos 
crimes e vicios que lhe imputais, acham desculpa no seu mesmo estado 
de ignor~ncia, embrutecimento e . degradaclo; e pode-se dizer que 
carecendo de imputac~o perante a moral das soc;iedades civilizadas, sao 
antes objeto de simples preven(:io e repressio, · que de castigo e 
expia<;ao". 

A preocupaclo de JOAO ~ISBOA (1976, p. 597) é, ao expor as 
idéias que considera únicas e verdadeiras, combater os seus opostos. 
No caso do conteúdo da História Geral, referente a escravid§o.> ele 
admite que o silencio de censura implicada, necessariamente, o do· 
louvor ... "Para assinalar o que em nosso modo de ver esse momento· 
contém de falso e erróneo, moveu-nos, sobretudo, a considera~o de 
que chegando ele a posteridad~_, . sem o corretivo de um protesto 
contemporaneo. pudesse de corpo de delito para a condenacao de nosso 
tempo". 

LISBOA nao esconde( entretanto, a esperanca de que, a vista 
das contradicaes, tiesitacoes e reticencias que percebia no autor, este 
viesse a abjurar o erro, ou modificar suas opinit:Ses, banindo do livro o 
que há de mais estranho - as doutrinas e apologias iníquas. 
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J.1.4 - Vamhagen e Lisboa: ain~a a polemica 

As acusacoes feitas por LISBOA a VARNHAGEN obtiveram 
ressonancia. VAANHAGEN escreveu a Apostila e nota G aos nQs· 11 e 
12 do Jornal de Timon, onde questiona as acusacoes feitas pelo 
historiado.r maranhense, fazendo uso, inclusive, de correspondencia 
pessoal que havia sido mantida, por algum tempo, entre QS dois 
historiadores em questao. · 

VA RNHAGEN inicia sua contra-argumentacá'o situando LISBOA 
como um discípulo seu, ou seja, como alguém que veio a dedicar-se é 
pesquisa histórica depois de VARNHAGEN já ter obtido o status de 
grande historiador. Por outro lado, enfatiza VARNHAGEN o fato de 
LISBOA a ele ter recorrido, durante um periodo significativo, em busca 
de o-rientaclo. Com base nesses fatos, VARNHAGEN refuta uma das 
acusact:Ses que lhe havia feito LISBOA e que talvez seja a que mais lhe 
tenha tocado: a ·de ser plagiário do jomalista de Timon. O grande 
historiador, em sua defesa, argumenta que muito embora a História 
Geral tenha sido publicada apenas em 1856, ela havia sido escrita em 
1854, o mesmo ano da publicaclo dos números do jornal de Timon que 
contém as idéias ditas plagiadas. Além do mais VARNHAG EN afirma 
que LISBOA teve acesso ao livro antes mesmo de sua publicaclo. Assim 
F. VARNHAGEN (1967, p. 06) devolve a acusa~: "Cumpre-me dizer 
que nao foi essa a única vez que, pela simples razlo de ter vindo depois 
de mirn a entregar-se a estes estudos, _veio elle a seguir (nlo direi 
adoptar) ideias por mim já antes publicadas, dando-as como originárias 
suas, e acreditando piamente, faco-lhe essa justica, que ainda ninguém as · 
havia antes consignado pela irhprensa". 

Além de rebater essa acusacao de plágio, F. VARNHAGEN 
( 1967, p. 76) acusa LISBOA de ser pouco original; citando para isso o 
próprio título do Jornal de Timon, plágio feito ao entao contemporAneo 
Cormenin, e também de ser pouco laborioso nos seus escritos, pois situa 
que o próprio LISBOA afi rmou que fazia os estudos em uma semana 
para escrever na outra. 

Bastante magoado com o seu discípulo, F. VARNHAGEN 
( 1967, p. 09) fez o seguinte desabafo: 

uEnt6o o Sr. Lisboa, depois de me haver convidado para 
seu mestre, e de haver considerado o meu voto, n6o s6 
competente, como decisivo, como nosso primeiro e (Jnico 
historiador; 
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depois de me haver escripto que me respeitava e estimava 
como incanfável e erudito investigador das couzas pátrias e 
ultimamente como Pae da nossa história; 

depois que me pediu por vttzes que o guiasse com meus 
conselhos; 

depois de reconhecer que recorría a mim por saber que 
encontrava respostas e que quería auxiliá;,/o; 

·· depois que tinha entendido que fora eu o único dos nossos 
escriptores históricos que se ocupara da legisla9ao; 

depois que prometía .ver minhas reflexiJes criticas com 
. tanto proveito como o mais que havia saído de minha prece; 

' 

depois que afirmo.u que publica9oes minhas /he haviam 
servido .de roteiro nos exames acerca da antiga legisla9ao 

· pátria; 

depois de ter feíto sobre minhas publica9oes~·· ~rande· 
cousa é ter a mao um l(vro em quem se pode a gente 
confiar, e que poupa muitas fastidios¡¡s investiga9oes'; 

depois finalmente de maiores mostras de fraternidade, nao 
vacilou em acusar--me ao público de p/agidrio, e de 
introduzir nesta e em outras acusar;oes frases que envolvem 
insinuap:Jes, cuja boa fé nao é abonada por pessoas alheias 
a questao ". , 

VARNHAGEN de certa forma acusa LISBOA de traicao. Fala 
das cartas que trocavam,· nas quais LISBOA chamava-o de mestre, 
mesmo sabendo que nao ·professava as idéias de GON<;ALV e·s O IAS, 
idéias que o próprio LISBOA havia combatido no Maranhao. Entretan
to, algum tempo depois, LISBOA passou a combater VARNHAGEN, 
reconciliando-se com DIAS e abjurando das antigas idélas com que 
hostilizara o poeta. Nao só se reconciliou com DIAS, mas sugeriu a 
VARNHAGEN que este também se retratasse. 

VARNHAGEN afirmou categoricamente que seu angatonista o 
havia acusado de parcial. Vejamos como se expressou JOAO LISBOA 
( 1976, p. 602}: "O historiador há de ser sempre verídico, imparcial e 
severo, e tanto maior será o seu mérito quanto, para o ser, conseguir 
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vencer e dominar as seducoes da fortuna, da opinioo e do sangue ou 
origem, a favor das racas inimigas, vencidas e desamparadas. A verdade 
é o grande fim do historiador e mediante o seu culto fervoroso e 
constante a tarefa que ele . empreende , simplifica-se de u m modo 
admirável. Oeste coito nao o devem apartar interesses e consideracoes 
de natureza alguma, nem o receio de ceder na aparencia a voga, como 
cedem com efeito os escritores traeos e sem consciencia que armam 
sobre tudo ao favor e a popularidade. Desse receio parece que 
infelizmente se deixou vencer o autor da Hitória Geral, quando rios fata 
dessas obras em que, no momento de aparecerem ao público, só 
encontra que aplaudir". 

VARNHAGEN respondeu afirmando que ele pr6prio, na Histó
ria Geral, tearizou sobre a importancia da imparcialidade c~mo p~imei~o 
dote do historiador. E acrescentou que todas as retificacoes sucessivas 
que fez em sua obra, resultantes de novos exames e estudos mais 
rrofündos, sao uma confirma~ao do seu esfor~o .pela imparcialidade. 
Sugeriu, ainda, que só o tempo descobri ria qual dos do is, ele ou Lisboa 
havia prestado mais rendido culto a, verdade histórica. . 

O grande historiador referiu-se, airida, a várias falsifi.ca~~es que 
Lisboa havia feito de trechos de sua obra, ou mesmo de posi~es que 
assumiu. Um dos exemplos que cita para justific~r essa col.ocac~o 
refere-se a Lisboa ter dito que havia qualifiéado Berted<? de sobretudo 
caridoso. VARNHAGEN refuta dizendo que qu~lificou Berredo de 
geralmente caridoso. No seu en'tender, essas, falsificacoes expressavam a 
má fé de seu discípulo. 

·· Com relacao a questao de justi~ e direito para com o indio, 
VARNHAGEN discute a acusac~o de ter considerado os índios como os 
primeiros agressores. Convida o discípulo a estudar com mais atencao a 
h.istória fi) ob~rvar urna descric~o de Américo Vespúcio, que comprov~ 
que os índios foram os primeiro.s a agredir. 

Recusa também F. VARN.HAGEN (1867, p. 28), a acusacao de 
ter desprezado os indios. Contra~argumenta dizendo que suas simpatias 
e interesses tem se mostrado em favor dos índios a ponto de ter-se 
dedicado ao estudo de suas Hnguas. e proposto · a criacao, no Instituto 
Histórico, de cadeiras dessas línguas, assim como da secao especial de 
etnografía. "Longe de desprezar os índios, eu os considerei sempre, 
comparando-os e igualando-os ao que era a ra~ branca, quando bárbara 
ou selvagem ... o que há sim de minha parte é um fervoroso desejo e 
ardor de ver forado captiveiro da selvageria tantos de nossos irmaos". 

Ao negar para si o título de escravagista, VARNHAGEN 
outorga-o a LISBOA. Afirma que Lisboa nao só concordava com a 
escravidao negreira como com a dos indios. Cita, para confirm~r essa 
assertiva, urna passagem na qual LISBOA tratando do mot1m de 
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Bequimao, tala de se. terem tirado aos moradores os índios de que 
estavam de posse em urna espécie de cativeiro. E, diz VARNHAGEN, 
ao invés de classificar essa posse de injusta e ímpia, diz apenas: "posse 
justa ou injusta, mas antiga". VARNHAGEN indaga entao: Por que 
LISBOA nao se posicionou contra esse tipo de escravidao? Oual dos 
dois é o verdadeiro escravagista? 

Reac;ao semelhante teve VARNHAGEN diante da acusac;ao de 
ser um defensor da guerra. Eximiu-se de qualquer culpa afirmando que 
nao há urna só 1 inha da Hi~tória Geral. que trate de defender a guerra. 
Mais urna vez devolveu a Lisboa a acusac;ao. Para tanto, pincou um 
trecho incompleto das obras de JOAO LIS60A (Apud F. VARNHA: 
GEN, p. 35) onde está dito: "A guerra em urna palavra ... pode ser um 
a~cidente feliz, e pela sua própria excitac;ao desinvolver momentanea
nÍente a actividade ... mas no geral dos casos ... ". 

3.1.5 - Dias, Lisboa e Vamhagen: vértices de um triangulo 

De fato, esses tres autores marcaram época com seus posiciona
mentos sobre os indios, especialmente por terem produzido. no 
momento em que o país buscava sua definic;ao de nacionalidade. No 
período pós-independencia, a grande preocupac;ao era e.ncontrar os 
marcos que distinguissem o Brasil com relac;ao a metrópole. 

GONCALVES C?IAS foi o expoente extremo do nacionalismo 
que era expresso pelo seu viés indianista. Defensor irrestrito dos 
índios e contrário ao processo violento, imposto pelos europeus as 
populac;oes nativas, DIAS configurou o pilar ~ntra o qual se ergueram 
as vozes de LISBOA e VARNHAGEN. 

LISBOA e VARNHAGEN expressavam urna maior proximidade 
intelectual, desenvolvida através de contatos indiretos tais como cartas 
e obras, já que nunca puderam se encontrar. 

LISBOA, assumindo a posic;ao de discípulo de VARNHAGEN, 
nao hesitava em chamá-lo de mestre ou grande historiador, tecendo-lhe 
os mais profundos elogios. Antes de assumir a comissao do governo, 
que o encarregou de pesquisar fontes históricas em LISBOA, criticava, 
para VARNHAGEN, o desempenho de GONCALVES DIAS, que o 
antecedeu, nessa missao. VARNHAGEN, convicto da sua posic;ao de 
decano, exprimia publicamente seu patriotismo brasileiro que passava 
necessariamente pelo reconhecimento da primazia européia. 

Este poderia ser em linhas gerais o quadro ideológico da época: 
de um lado GONCALVES DIAS e o seu indianismo; do outro lado 
LISB~A e VARNHAGEN com suas idéias pragmáticas de civilizacao 
pela colonizac;ao. Ambos apregoavam seu patriotismo. Entretanto, 
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nesse patriotismo é possfvel perceber urna distinc;ao significativa entre 
os dois autores. VARNHAGEN permaneceu sempre voltado para a 
Europa, um portugues de fato. Sua grandej>reocup~ era desenvolver 
a civilizacao do lmpério nos moldes europeus. lsto o distanciava mais 
aind a do indianismo. Entretanto é interessante observar que até essa 
postura de VARNHAGEN, aparentemente tao radical, pode ser 
apanhada en1 flagrante contradicao, na medida em que este lutava para 
desenvolver, no país, o interesse pelas línguas indígenas e pela inclusao 
do tupi nas escolas primárias. 

LISBOA parecia afinar mais intimamente com um sentimento 
brasileiro, muito embora esse n~o viesse, pelo menos de início, a 
assumir um viés indianista. Ao contrário, de inicio apresentou-se como 
um anti-indianista ferrenho e convicto opositor de DIAS. Tanto quanto 
VARNHAGEN enalteceu as raízes européias que considetava "nossos 
genuínos maiores". Falava de esperanc;as quiméricas de reabilit~iJo dos 
indígenas, o que no seu entender só prejudicari~ os progressos da pátria. 
A grande reabiJita<;ao estaría na imigracao da rac;a empreendedora dos 
brancas. Nesse momento, LISBOA está muito próximo das idéias de 
VARNHAGEN quanto aos índios. Mas num momento posterior é 
possível vislumbrar rasg~~ indianistas na obra de LISBOA quando este 
reconhece, tal como havia feito GONCALVES DIAS, que tudo que 
havia no Brasil era devido aos índios. 

Essa transformacao nas idéias de LISBOA faz o. quadro mudar 
de configuracao. Passa-se a ter, de um lado, GONCALVES DIAS, fiel és 
suas idéias indianistas; do outro lado, VARNHAGEN, também fiel k 
suas idéias originais e no meio, tendendo ora para um lado, ora pra 
outro, ternos LISBOA, inseguro e contraditório nas suas afirmacaes. A 
oolemica entre ele e VARNHAGEN surgiu exatamente em funcao do 
rompimento da cumplicidade das idéias que mantinham. 

De fato, LISBOA nao convence totalmente na sua reviravolta 
ideológica. Sem dúvida, as novas evidencias as quais teve acesso através 
da pesquisa, provocaram o questionamento dos pontos de vista 
anteriore$. Entretanto, tudo isso ocorreu nos últimos anos de sua vida, 
e o tempo foi insuficiente para solidificar os novos posicionamentos. 
Sente-se, em LISBOA, a dificuldade em ser coerente , na tentativa de 
acomodar os novos dados ao modelo teórico que, de certa forma, já 
havia construido. E louvável sua tentativa de crescimento, assim como 
sua humildade na reavaliac;~o de suas idéias. 

Quanto ·a VARNHAGEN, o confronto coma crftica veio acirrar 
sua postura reacionária. Sua grande preocupa~o passou a ser enfatizar 
sua posic;ao de mestre e condenar a insolencia de seu discípulo. Em 
nenhum momento, ele pareceu refletir sobre o que LISBOA colocou. 
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" 

Simplesmente buscou mecanismos para revidá-lo e devolver as acusa
coes. 

O objetivo dos tres autores aqui comentados era equacionar a 
construcao da nacionalidade brasileira. Partiam de pontos diferentes 
mas convergiam para um mesmo fim: a civiliza<;ao do lmpério. Para 
GONCALVES DIAS, o ponto de partida era o índio, a base do nosso 
caráter nacional; para LISBOA e VARNHAGEN, o ponto de partida era 
o eutopeu e a civilizac;ao brasileira passaria necessariamente pela 
imigracao dos povos europeus. 

Entretanto, nenhum dos tres autores conseguiu extrapolar os 
estreitos quadros da teoría evolucionista. Entendiam o índio como urna 
etapa já ultrapassada pelo civilizado. Dessa forma, tal como o branco, o 
índio deveria evoluir para a civilizac;ao. 

o saldo dessa disputa teórica foi ter trazido a tona questoes da 
maior importancia, naquele momento político-cultural. A influencia . 
dessa con.trovérsia pode ser observada no discurso oficial do lmpério. 

4 - AS LEIS E OS fNDIOS 

A legislac;iio brasileira, concernente ao$ povos indígenas, lhes 
atribuí direitos e est~belece limitac;oes ao exercício pleno de sua 
capacidade civil. Esta 'tem sido urna constante ao longo ida história do 
Brasil, perpassando os mais diferentes sistemas polfticos tais como a 
Colonia, o lmpério e a República. 

Outra constante na legislac;ao indigenista brasileira tem sido o 
fato de englobar, numa mesma categoria;1todas as sociedades de origem 
pré-colombiana existentes no Brasil, nao reconhecendo a realidade 
pluri-cultural e multi- étnica que sempre se caracterizou. 

Por outro lado, até os días atuais, o Estado Brasileiro nao 
conseguiu definir claramente o status civil das populacoes indígenas, 
fato esse que tem influenciado na elaborac;ao de leis ambíguas e 
contraditórias. Aliás, a ambiguidade e a contradic;iio talvez sejam as 
características mais mareantes da legislac;iio indigenista brasileira. Ao 
longo dos séculas de contato entre índios e brancas a imagem do indio 
tem sido exaltada ou denegrida, servindo ao mesmo tempo a apologia 
da liberdade natural e como o primitivo a ser superado, ou melhor, 
civilizado. 

· A legislac;iio indigenista da Coroa Portuguesa caracterizou-se por 
urna constante contradic;iio e incoerencia. A Coroa legalizou a escravi-
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dao dos índios, através das cartas de doacao das capitanías hereditárias 
e, a partir de entao, a legislacao indigenista é constituída por 
revogac;oes, ressalvas, restric;oes, justificativas, etc. Exemplo disso é a lei 
de 20 de marco de 1570 que expressa claramente urna contradic;iio: ao 
mesmo tempo em. que declarava os índios livres, autorizava o cativei ro 
dos índios tomados em "guerra justa" (realizadas com licenc;a do Rei ou 
do Governador do Brasil) ou ainda aqueles que atacassem os portugue
ses. (D. F RE ITAS, 1980, p. 11 ) . As demais leis, alvarás, regí mentos, 
etc., seguiam o mesmo estilo contraditório, as diretrizes oscilando entre 
os interesses dos colonos, que desejavam escravizar os índios, e os 
interesses dos missionários, que pretendiam sua catequizac;iio. Quase 
sempre o Estado Portugues atuou como elemento de equilíbrio para 
dirimir os conflitos entre seus tres agentes colonialistas: o administra
dor legal, o missionário e o colono. De acordo com as pressoes, a Coroa 
pendia para um dos lados. O equilíbrio era sempre precário. 

Mesmo após a abolit;ao da escravidao indígena, ocorrida com as 
leis pombalinas de 1755, esta permaneceu, principalmente sob formas 
"incompletas". Urna dessas formas era o chamado sistema de Adminis
tra~ao. Esse sistema correspondia a aldeamentos, organizados sob a 
ju risdi~ao das Camaras ou dos Governadores ou Capitaes-generais. 
Segundo GORENDER (1980, p. 476-86} esses aldeamentos, s~b o 
ponto de vista legal, nao representavam urna forma de escrav1dao. 
Colocados sob a protec;ao de administradores, nomeados, os índios nio 
podiam ser considerados escravos, nem tampouco eram alienáve.is ou . 
transmissíveis por heran~a. Entretanto , como tempo, o que ocorria era 
que esse status ia senda transformado e as prescri~oes eram derrogadas 
pelos administradores. 

Outra forma de escravidao "incompleta" eramos aldeamentos* 
permanentes, dirigidos por jesuítas ou outros missionários. Ne les, os 
indios eram abrigados a abandonar os processos tradicionais de trabalho 
coletivo e de distribui~o do produto. Cada jesuita tinha cerca de 25 
indígenas ao seu dispor e os demais estavam obrigados a servir durante 
seis meses, mediante salários, aos colonos, e os outros seis meses seriam 
dedicados ao trabalho na aldeia. Na prática,os jesuitas evitavam o mais 
possrvel a primeira forma: reservavam os indios aldeados inteiramente 
para o servico da missiio. 

* Atdeamentos eram agrupamentos de índios organizados pelos jesu ítas ou pela Co
roa. 
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As formas de trabalho compulsórias, mediante o pagament~ de 
salários, eram decorrentes dos sistemas de aldeamentos. Correspond.1am 
ao trabalho realizado pelos índios nos períodos em que estava!'" ~ed1dos 
a particulares. O que comumente ºC?~ria nesses casos, era os 1nd1os nao 
serem pagos de seus mesquinhos salarios, nem usufru1rem do tempo de 
liberdade a que tinham direito. 

No século XIX, período em que o país sofreu profundas 
transformacoes no nível político, económico e social, a relacao c<:>m os 
fndios também foi modificada. Com a independenci? do Brasil . e. a 
conseqüente tentativa de construcao do Estado Nacional, os índ1os 
foram sendo colocados a margem e aos poucos foram perdendo espac;:o 
no cenário nacional. Segundo MOREIRA NETO (1971, p. VII, tese 
doutorado) o Segundo lmpério caracterizou-se por um processo de 
auto-identificacao do país como urna nacao essencialmente européia 
por origem, cultura e organizacao político-institucional. . 

Ao definir-se como um Estado N~ao, o Brasil pretendeu 
associar o domínio sobre o território a existencia de urna comunidade 
nacional. Em se trataido de um pa(s que se constituiu marcado pela 
·diversldade étnica preexistente, ürri -pro jeto de unific~ao cultural só 
poderia ser executado através da violencia. ~ustificando a ~iolencia 
havia a crenca de que povos de r~a e cultura diferentes se fund1ram em 
urna cultura comum brasileira. 

A legislacao indigenista imperial reflete de forma nítida, o 
projeto de unificacao cultural como reflete tampém as ~o~tra~ic;:~es e 
incoerencias que sempre caracterizaram a leg1slaclo 1nd1gen1sta no 
Brasil. 

4.1 - A legislaclo indigenista imperial 

O século XIX inicia-se sob a égide das leis que libertaram os · 
índios do sistema de diretórios, ou melhor, do jugo dos di retores. Desde · 
que foi posto em execuc;:ao o regime de diretórios, 1755, comec;:aram os 
abusos praticados contra os tn<;Hos por parte daqueles que eram 
nomeados diretores. Em 1798 foi abolido o referido regime e os indios 
passaram ao controle. das autoridages coloniais e depois provinciais. 
Embora isso possa parecer urna medida favorável aos índios, já que 
passaram a ter o status de qualquer vassalo, essa liberdade era relativa, 
urna vez que permaneceram as guerras ofensivas para subjugar os índios, 
seja por meio de tropas ou 9e bandeiras. Restabeleceu-se a escravidao 
dos prisioneiros por 15 anos. 

Essas medidas favoreceram a revolta dos índios. Muito embora 
os govemantes admitissem que os insultos dos índios eram resultados 
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dos maus tratos que recebiam, entendiam que nao havia outra sarda, 
senao intimidá-los e até destruí-los se necessário fosse, para evitar os 
dél1os que causavam ... "O sistema entao seguido foi misto, quer dizer, 
meios brandos e conciliatórios, ao mesmo tempo que a forc;:a e o terror; 
se o índio nao se quisesse sujeitar por bem, devia ser reduzido a torca 
contra sua vontadé, ou perseguido como inimigo a que se nao desse 
quartel, e mesmo destruído, exterminado." (PERDIGAO MALHEl
ROS, 1976, p. 231 ). 

Por ocasiao da independencia do Brasil, as providencias relativas 
as popu la<;oes indígenas mantiveram-se em compasso de espera por 
algum tempo, com exce<;ao de algumas medidas particulares, localiza
das. A questao do índio foi colocada de modo geral na Assembléia 
Constituinte que decretou através da Lei de 20 de outubro de 1823, 
que cabia ao presidente e ao conselho das Províncias promover as 
missoes e a catequese dos índios. 

. O insucesso dos métodos hostis no trato com os indígenas havia 
levado o govemo a convencer-se da necessidade de recomendar 
brandura e afabilidade com o o_bjetivo de atrair os índios volunta~ia
mente. Entretanto, os métodos rigorosos nao foram de todo descarta
dos, permanecendo como uma arma a ser utilizada quando as circuns
tancias o exigissem. 

Em 27 de outubro de 1831 foi promulgada urna lei,'dispondo 
sobre a revogacao das guerras declaradas em 1808* contra algumas 
tribos e sobre a exoner~ao de toda e qualque~ forma de servidao de 
índios. Dispoe ainda a citada lei que os índios sejam considerados como 
órfaos ·e entregues aos respectivos jufzes. Caberá aos juízes de paz, nos 
seus distritos, vigiar os abusos contra a liberdade dos índios. 

O aviso de 31 de julho de 1834 declara que, as Camaras 
Municipais, também incumbía velar para que os juízes de 6rf~s 
cumprissem exatamente os seus deveres quanto aos índios e também 
representassem a favor destes. Entretanto, neste mesmo ano, pela lei de 
12 de agosto (Ato adicional a Constituic;:ao do lmpério) através de seu 
art. 11, § 59 ficaram as Assembléias Legislativas (criadas por este 

*A Carta Régia de 13 de maio de 1808, mandando fazer guerras aos botocudos de 
Minas Gerais. 
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mesmo ato) encarregadas de promover, juntamente com a Assembléia 
Geral e 0 Governo,a catequese e civilizacao dos indígenas.* 

Urna das medidas civHizatórias empregadas neste período era a 
contratac;ao de· índios para o serJic;o da Marinha. Tal prática foi 
autorizada pela Lei n<? 369 de 18 de setembro de 1845. 

A inconstancia e vulnerabilidade da legislac;ao indigenista pode 
ser claramente observada neste período. No espac;o de urna década, a 
responsabilidade pela catequese e civiliz~ao . ~os indfge.nas esteve a 
cargo do presidente e dos conselhos de Provine.ta, posteriormente .?.os 
juízes de órfaos, para logo em seguida passar para as Assemble1as 
Legislativas. Cada mudanca dessas implicavam numa nova diretriz, a ser 
aplicada no trato comos indígenas. 

A Lei n<? 317 de 21 de outubro de 1843 autorizou o governo a 
regular de modo geral e mais uniforme a catequese e civilizac;ao dos 
índios, e no mesmo ano, através da Lei n<? 285, ficou autorizada a vinda 
de missionários capuchinhos para serem empregados neste mister. · 

Essa lei resultou da avaliac;ao q~e o governo vinha fazendo do 
sistema leigo oe civilizac;ao dos fndios. Discutiu-se, por essa época, a 
possibilidade de trazer de volta os jesuítas, que haviam sido expulsos 
por Pombal, ou entao convidar monges trapistas, que eram considera
dos hábeis nas tarefas agrícolas. Mas, como a própria Lei es_~larece, a 
op~o fo ram os capuchinhos da ltália. 

O Decreto n<? 426 de 24 de julho de 1845, denominado 
Regimento das Missoes, . é o documento de maior importancia n.esse · 
período, pois dispoe de modo geral e detalhado sobre as missoes de 
catequese dos índios. Urna das resoluc;oes mais importantes deste 
decreto . diz respeito a criac;ao das Diretorias de índios. Ficou regu.la
mentado que em todas as Províncias haveria um diretor geral de índ1os 
com, dentre outras, as seguintes fun~es: 

u1. Examinar o estado em que se encontram as aldeias e a 
conveniencia de mante-las ou remove-las; 

···················································································· 

*o Ato adicional descentralizou o poder, dando mais poder as Províncias e conse
quentemente reforc;:ando o poder dos chefes locais que continuaram a ditar as or
dens. Os presidentes de Província continuaram sendo nomeados pelo lmperador. 
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2. Indagar os recursos que oferecem para a /avoura e 
0 

comércio os lugares em que se encontr.am as aldeias· 
/. .. / , 

3. Precaver para. que nas remo~es nao sejam violenta
dos os Indios que quizerem ficar nas mesmas terras 
desde que tenhao bom comportamento e apresente,;, 
um modo de vida industrial,· 

...•..•.•.........••• ~ .............•........................•..... 
• > •••••••••••••••••• 

4. Indagar o modo por ·que os Indios grangeao as terras 
que [hes tem sido dadas; 

5. Mandar proceder ao arra/amento de todos os Indios 
aldeados; 

6. Inquirir onde h~ Indios que vivam em hordas errantes 
/. .. /e mandar missionários para /hes pregar a re/igi6o; 

••••••••••••••••• ¿ •••• ,~································~--~ ••• ~ ••• ~ •••••••••••••••• 

7. Diligenciar a edifica~ao de igrejas e de casas para 
habita~ao dos empregados da aldeia; 

8. Distribuir pelos diretores das aldeias, os objetos que 
pelo governo imperial forem destinados aos Indios; 

9. Propor ao presidente da Provincia a démarca~ao que 
devem ter os distritos das aldeas e fazer., demarcar as 
terras que forem dadas aos Indios; 

.............................•........•.•...... ~ ....... !··························· 

10. Examinar quaes sao as aldeas que, pelo seu adianta
mento, se possao aforar terras para casas de habita
~; 

11. Informar aq governo ácerca daquelles Indios que-,· por 
seu bom comportamento e desenvolvimento indus
trial mere~ao que se /hes concedao terras separ:adas 
das da aldea para suas grangearias particulares; 
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12. Dar licen~a i)s pessoas que quiserem ir negociar nas 
aldeas/. .. / e retirá-las quando julgar conveniente; 

13. Representar ao presidente da Província a necessidade, 
quando houver, de for~a policial que proteja as 
aldeas; 

14. Propor a Assembléia Provincial a cria~6o de escotas de 
primeiras letras para os lugares onde n6o baste.· o 
mission,rio para este ensino; 

15. Esmerar-se para que sej6o explicadas aos Indios as 
m4ximas da religi6o católica e ensinada a doutrina 
crista, sem que se empregue nunca a for~a; 

16. Cuidar na introdu~6o da vacina nas aldeas e facili
tar-lhes todos os socorros nas epidemias; 

.......•.•.••..........•••........•......•...•................••••........ .......•.. 

17. Promover o estabelecimento de officinas de artes 
mechánicas, com preferencia das que se prest6o as 
primeiras necessidades da vida; 

··········· · ·····························~········································· 

18. Exercer vigiláncia para · que n6o sej6o os Indios 
constrangidos a servir a particulares; 

.•............. ; .••.......••......••••....•.......•..............•.•................ 

19. Fiscalizar as rendas das aldeas; 

........... ......... .•. .........•............. ..................................... 

20. Propor ao governo' imperial os regulamentos especiais 
para o regim.e das aldeas. " 

De acordo com o mesmo decreto haveria, em cada aldeia, um 
diretor nomeado.pelo presidente da Província comas seguintes fun~es: 

1. Informar ao director geral a necessidade que possa 
haver de trabalhos em comum;; 
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2. Designar as terras que devem ficar reservadas para as 
planta~es. em commum; 

3. Jnspecionar essas planta~es ou outros trabalhos da 
aldeia; 

······ ·········• ················•·•···········• ·•·······•····· ·····••······· •··••··· 

4. Nomear Indios para as planta~tJes ou outros trabalhos 
emcommum; 

5. Fazer entregar aos thesoureiro ou almoxarife 
produto dos trabalhos dos Indios; 

o 

..................................... ......•••............•........ .........•..• ..•. 

6. Aplicar os dinheiros e mais objectos, segundo as 
determina~es do director geral; 

······· •·····• ····•····························· ·········•·········•· •·········•···· 

l . Vigiar sobre a seguranp¡, e tranqüilidade da aldea e 
seu districto; 

····· ··········· · ··· •····· ··•··•••··•·••···· ••·•········· ·· ·········•·········•·••· · 

8. Ter debaixo de suas ordens a for~a militar que se 
houver mandado collocar na aldea; 

9. Alistar os Indios que estiverem em estado de prestar 
servi(:O militar e acostumállos a alguns exerclcios; 

10. Procurar que sejao demarcadas as terras dadas aos 
Indios; 

11. Esmerar-se para que as festas tanto c1v1s como 
religiosas se fa~6o com a maior pompa e apparato, /. .. / 
procurando introduzir na aldea o gosto pela musica 
instrumental,· 

12. Servir de procurador dos Indios; 
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13. Dar parte todos os trimestres ao diretor geral dos 
acontecimentos mais notáveis da aldea e fazer um 
relatório annual do estado em que ella se acha. " 

Haveria ainda na aldeia um tesoureiro, um almoxarife e um 
cirurgiao, dependendo das necessidades da mesma. No caso das aldeias 
rlovas e das estabelecidas em lugares remotos, haverá um missionário ao 
q.ual cumprirá instruir os indios nas máximas da religiao católica e 
en sin ar a ler e ese rever aos meninos e aos adultos que, sem violencia, se 
dispuserem a adquirir essa instru~ao. 

Enquanto servirem, o diretor geral e o diretor de aldeia serao 
respectivamente chamados de brigadeiro e tenente-coronel. O tesourei
ro será chamado de capitao e todos usarao uniformes do Estado Maior 
do Exército. (DECRETO n<? 426 de 24 jul. 1845, p. 86-96). 

Esse decreto explicita,em seu conteúdo, a visao que o governo 
imperial tinha com rela~o aos indios. Em primeiro lugar, está clara a 
idéia de que os fndios eram seres incapazes de auto-determinac;:ao. Por 
isso, os diretores de aldeias e os missionários eram nomeados com o 
objetivo de administrar a vida nas aldeias. Mascarada pela proposta de 
p rotec;§o aos fndios e as aldeias está a intenc;ao de introduzi r no seio das 
comunidades indfgénas os hábitos, crenc;as- e valores da ·sociedade 
nacional. A preocupac;ao com a civilizac;ao é a marca decisiva desse 
decreto. Preten~ia-se com isso destruir as culturas indígenas de forma 
branda e assim assimilar os índios a comunhao nacional como mao de 
obra produtora. 

Entretanto, nao obstante as intenc;oes de civilizac;ao pacífica do 
governo - que nao deixavam de ser urna forma de etnocídio - a revelia 
das disposic;oes legais, continuavam as expedic;oes particulares contra os 
indios que atacavam e assaltav,am as fazendas. O próprio govemo, a 
pretexto de proteger os habitantes das cidades.autorizou destacamentos 
de linha. · 

O abuso contra os índios . era praticado como nos períodos 
anteriores e o Regimento das miss0és mostrou-se defeituoso em sua 
execuc;ao. Se já constituía urna farsa -de prot~ao aos indios, na prática 
tomou-se um instrumento de perseguic;~o aos indios. Como afirmou 
PEADICAI') MALHEIROS (1976, p. 244): 

uos diretores cuidam principalmente em tirar dos Indios o 
maior proveito posslvel, n6o em bem dos mesmos Indios, 
das aldeias e do pals, mas em seu próprio; pouco ou nada 
se importam com o bem estar desses infelizes, seu 
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desenvolvimento, civiliza~ao e progresso, enlevam-se nas 
honras militares que /hes d~ a gradua~ao conferida pelo 
citado Regimento, em discutir se devem ter o tratamento 
de Senhoria ou Excelencia, e em outras futilidades seme
lhantes". 

O fracasso do sistema de diretorias leva. o governo a algumas 
reflexoes. Em primei ro lugar, reconhece a necessidade de reformular o 
Regimento de 1845 e, em segundo lugar, reforc;:a a necessidade de 
admitir padres, jesuítas ou nao, no trabalho de pregac;ao do Evangelho e 
propagac;ao das doutrinas de Cristo, pois admitem que, só o missionário, 
sinceramente devotado,pode alcancar benéficos resultados. 

Entretanto, o sistema de diretorias perdurou até o final da 
Monarquia, quando foi abolido. Nenhuma política foi instituída para 
substituí-lo até 1910, quando foi criado o Servic;o de Protec~o ao índio 
(SPI) e nova orientacao foi impingida a legislac;:ao indigenista brasileira. 

4.2 - A legisl~ indigenista do Maranhao Provincial 

Em termos gerais, a legislac;ao indigenista do Maranhao Provin
cial segue o que era determinado a nível do lmpério. Muitas das 
decisaes mais importantes eram tomadas a nível nacional e só restava as 
províncias executar as determinac;oes. Mas nao obstante o caráter mais 
geral da legislac;ao indigenista, havia as peculiaridades regionais na 
aplicac;ao das leis e regulamentos. Havia também leis locais, princiP,al
mente, referentes aos períodos em que a política indigenista ficou a 
critério dos governos provinciais. 

No início do século X IX, os índios do Maranhao, como de todo 
o resto do lmpério, haviam sido colocados sob ·o controle das 
autoridades coloniais e, em seguida, provinciais. Na ausencia de urna 
legislac;:ao de caráter geral as rela~es entre índios e brancas estavam 
sendo disciplinadas pelas provincias. 

Um dos primeiros atos da Província do rv1aranhao, relativo aos 
índios, está expresso na decisao tomada em 27 de marc;o de 1822 pela 
junta provisória e administrativa do govemo da Província proibindo, 
irrestritamente, a escravidao dos fndios. Por este mesmo ato fica 
autorizado que índios menores possam ser entregues a pessoas de 
conhecida probidade para serem por elas educados, com vistas ao 
progresso da educacao e civilizac;:ao dos mesmos índios. 

Durante este período eram constantes os conflitos entre fndios e 
brancos em decorrencia dos ataques que os índios faziam as fazendas no 
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interior da Província. Especialmente no bienio 29-30 a discussiio sobre 
como rebater os ataques e correrias dos índios selvagens ocupa parte das 
sess0es do conselho de govemo, assim como enche as páginas das 
correspondencias entre os juízes de paz de vários distritos e o presidente 
da Província. Em geral as providencias recomendadas eram pautadas por 
urna estratégia defensiva, havendo inclusive gestoes no sentido de 
estabelecer-se um plano de civilizacao dos indígenas. 

Em sessao ordinária do C.Onselho de ~overno de 02 de julho de 
1830, o conselho reconhece que: "o único meio efficaz de acabar com 
as correrias e assaltos dos selvagens é civiliza·-los e chamá-los ao gremio 
da lgreja Catholica Apostolica Romana". (ATA da sessao ordinária dcf 
Conselho de GoVErno, 02. jul. 1980, p. 909). Entretanto, foi deliberado, 
também, que, enquanto n~o aparecesse o plano de civi 1 iza~ao e 
catequese, deveriam ser adotadas as medidas defensivas, como já vinha 
oco rrendo, recomendando-se prudencia para que nao houvesse abuso da 
fon;:a, que deveria ser utilizada apenas na defensiva. 

E'm 1832, po;· ocasiao da abertura da sessao do conselho geral 
da P.rovíncia, em 19 de dezemb ro, o Presidente JO AQU 1 M V 1E1 R A DA 
SILV.A E SOUZA (1832) anuncia que: 

''A Assembléia Geral, ·sempre solícita, acaba de decretar em 
beneficio nosso a crea~Uo de duas companhias de ligeiros 
destinados a defeza . d9S habitantes_ dos logares infestados 
por Indios ferozes, e o Governo Central nao menos atento 
ao nosso bem estar, tem-me ordenado a sua imediata 
organiza~ao com que vem a lavoura a receber verdadeira 
prote~o". 

4.2.1 - .As missoes ou colonias indígenas 

É somente em 1839 que a idéia já suscitada do estabelecimento 
de um plano de catequese e civiliza(:ao ganha corpo. No governo de 
Manoel Felisardo de Souza e l\~ello, através dalei nQ 85 de 2 de julho é 
regulada a cria(:~o e administracao das miss0es. (0. FLOBO, 1866, p. 
188-92). A referida lei autoriza a cria(:ao de 3 missoes ou aldeias 

·indígenas, sendo duas no alto Mearim e urna no alto Grajahú. Essas 
"!issaes deveriam ser assentadas em terras próprias para lavrar, nas 
proximidades de rios, e campos para criar. As terras das missoes seriam 
demarcadas pelo presidente da Provincia e ficariam restritas ao cultivo 
por parte dos indígenas. Em cada missao deveria ser constru ída urna 
igreja, um cemitério e urna ou rnais oficinas. · 
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. Ficou. e~tabel~c~do tar:n_bém pela Lei nQ 85 queA·em cada miss§(), 
havena um m1ss1onáno 1ncumb1do das seguintes funC($es: 

"1. Cattequese e dire~ao espiritual, tanto dos indfgenas 
aldeados, como d'aqueles que se quiserem aldear· , 

• •••••• •• • •••••••••••••••••••• fi4··· •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 

2. Inspirar nos catecúmenos o amor ao trabalho e ci vida 
social; 

3. Admoestál-os a cumprir os novas deveres a que se 
ligarfio; 

· ·······•·•·••·······•·····••·····•······•••············••••···•··•··••····•••···••• 

4. Ensinar a lingua vulgar e as primeiras letras aos filhos 
dos catecúmenos:' 

A missao teria também um diretor, ao qual competiría: 

1. Pro'(f!r os meios de subsistencia entre os indígenas, 
ens1nando-os a lavrar a terra /J maneira do paiz e a 
criar animais domésticos para o consumo das misslJes; 

2. Distribuir pelos chefes de familias os instrumentos 
aratórios, animais domésticos, alimentos e outros 
objetos comprados pelo. presidente da Pro vlncia; 

3. Compor as desavenpis que se suscitarem entre os 
indlgenas; · 

4. Vigiar os artífices no ensino dos .officios mec6nicos 
aos Indios; 

5. Evitar que se introduza nas missiJes qualquer estranho 
que pelo seu mau comportamento possa dar aos 
selvagens uma má impressao da vida social; 

6. Empregar meios coercitivos para coffigir os dirigidos 
depois de esgotados os meios brandos. Os . meios 
coercitivos poderiam variar n:. seguinte escala: repre-
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ensao, oriva9iio de objetos agradáveis, prisiio por um a 
tres días, expulsao temporária ou perpétua do teffitó
rio das missties, emprego da for9a; 

1. Informar anualmente ao presidente da Provincia do 
estado das misstJes e prestar contas da sua administra-
9ao; 

,, .................................................................................. 

Ficou ainda estabelecido que nenhuma autoridade local, além 
do missionário, diretor e vice-diretor da missao teria ingerencia na 
administrac;:ao e potícia da missao, apenas prestariam auxílio quando 
solicitados. O presidente da Provincia poderia oor, a disposic;ao dos 
diretores, urna pequena for~, caso fosse conveniente, mas esta deveria 
formar um presídio tora da missao. 

Pode-se verificar que o grande objetivo dessa lei era aquietar os 
indígenas, ou seja, segregá-los em uma dada área onde fosse possível 
controlá-los, de forma a liberar outras áreas pará a expansao da lavoura. 

A estratégia era incentivar a catequese, pois já havia ficado claro, 
para os governantes, que só o aprendizado das máximas da religiao 
crista possibilitaria o· acesso a civiliza~o. Para encaminhar o processo 
t:fe civilizac;:ao seria ensinado aos índios como cultivar aterra a moda dos 
nao índios, a ler e escrever na língua dos colonizadores, a amar o 
trabalho e os novos deveres que eram obrigados a assumir na missao. 

A segrega~o dos indígenas tinha . também o objetivo de 
impedir-lhes o oontato com pessoas que pudessem transmiti r-lhes urna 
imagem negativa da sociedade nacional envolvente. 

A ideologia que inspirou o conteúdo dessa lei é, fundamental
mente, etnocentrica e etnocida. Etnocentrica na medida em que ignora 
qu.e os indígenas ~ivessem qualquer forma de vida social, comparando-os 
a animais irracionais, e submetendo-os ao aprendizado do que os 
colonizadores entendiam como vida social, que nao era outra,.,senao, a 
dos próprios colonizadores. Etnocida no intento de destruir as 
sociedades indígenas sobre as quais tinham jurisdic;ao, incutindo-lhes 
outra língua, outros hábitos e out ras crenc;:as, totalmente alien fgenas. 

A lei em discussao expressa também o caráter de sujeic;:ao-domi
nac;:ao que se imprimia as relac;oes entre indios e brancas. Além de 
subjugar os indígenas, a intencao era tomá-los dependentes do governo. 
A distribui~o de sementes, alimentos etc. era urna estratégia que 
poderia levar os índios a um estado de dependencia para com as 
autoridades provinciais, especialmente, aquelas responsáveis pelas mis
soes. 
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Fica evidente que eram privilegiados os interesses da sociedade 
nacional, ficando o destino dos fndios a merce dos objetivos e 
necessidades do governo imperial. 

Em 1840, concretizou-se a primeira tentativa de implantac;:ao de 
urna .mis~ao in~ígen~ no ~a~anhao. "Com o fim de facilitar a navegac;:io 
do no P1ndare, que os 1nd1genas tomavam arriscadfssima pela guerra 
que faziam a tripul~ao dos barcos que nele navegavam, como também 
com o intuito de melhorar a seguranca da vida e propriedade dos 
fazend~iros estabelecidos nas margens deste rio, e, mesmo para dar 
novo impulso a civilizacao dos indios, ordenou o entao Presidente da 
Provfncia, o Marques de Caxias, a fundacao de urna colonia assentada 
na margem direita do dito rio, com a denomina.;:ao de Sao Pedro do 

. Pindaré. Esta colooia · foi organizada oelo Tenente-Coronel Fernando 
Luis Ferreira, com o apoio do Governo". (ANTON 10 MELLO, 1862). 
De fato, o que se pretendia era evitar que os indios se associassem aos 
revoltosos da Balaiada. 

Em 1854, com base no Regulamento de 11 de abril fora1·n . ' 
criadas duas missaes ou colonias de índios. Uma foi localizada a 
margem do rio Pindaré, no ponto em que conflui com o rio Carú, e 
outra no alto Mearim, na paragem denominada bacabal. A primeira 
ficou com o nome de Januária e a segunda de Leopoldina. O 
regu lamento expedido estabeleceu que estas colonias seriam regidas por 

• • 1 • • 

m1ss1onanos que exercenam, ao mesmo tempo, o lugar de diretor e 
regu lariam suas atividades de acordo com a lei provincial nQ 85. 
(JOAOUIM SOUZA, 1862). Dentre as func;:Oes do diretor cabe destacar 
a de ensinar aos indios a língua portuguesa, explicar-lhes a doutrina 
crista e fomecer-lhes ferramentas e quaisquer objetos necessários a fim 
de se aplicarem a vida da lavoura. Acabada a colheita, seria reservada 
urna quantidade suficiente para alimentar ~ populacao da colonia pelo 
espac;:o de um éllo. O excedente, juntamente com o produto da 
colheita do óleo, baunilha, cravo e outros, bem como das serrarias, seria 
remetido para a capital a disposicao do presidente da Provfncia. O 
presidente nomearia, na capital, um agente que se encarregasse de 
vender os produtos remetidos e reverter o lucro para o custeio das 
colónias. O agente nomeado receberia por este encargo uma comisslo 
de 5'/ .. 

Os missionários di retores receberiam, ao final de cada ano, 101. 
do produto líquido .. 9a renda das missoes. O produto líquido dos 
generos vendidos seria, segundo as determinac<ses do regulamento, 
aplicado exclusivamente em melhorar a condic;:ao física e moral dos 
indígenas, bem como em introduzir nas aldeias os melhoramentos que 
se fizessem necessários. 
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O regulamento dispós ainda sobre o arranjo espacial das aldeias, 
especificando, inclusive, que nlo poderia edificar casas, nem levantar 
cercas senlo de conformidade com o alinhamento tracado pelos 
missionários diretores. 

Os missionários teriam ainda a incumbencia de atrair para as 
colonias o maior número possível de indios ~'selvagens!I, mandando, para 
este fim, fndios já domesticados convidá-los em suas aldeias, procurando 
captar sua amizade e behevolencia por meio de brindes. Deviam impedir 
que os índios das colonias, sob qualquer pretexto, se empregassem nQ 
servico de particulares. (REGULAMENTO de 11 abr. 1854, p. 13-9). 

A Lei n<? 772 de julho de 1866 autoriza o governo provincial a 
contratar um missionário para a Colonia Leopoldina e no art. 1 g § 3<? 
explicita que a providencia desta lei será extensiva a todas as colonias 
indfgenas da Provincia, desde que, para isso., haja recursos. Por outro 
lado, o §"49 recomenda que seja dada preferencia a ordens religiosas 
que se dediquem a agricultura. (LEG ISLACAO provincial do Maranhao 
de 1864 a 1866, 1966). lsso reflete, claramente, a preocup~ao do 
govemo em preparar a mao-de-obra indígena para a agricultura. , 

Outras colonias indígenas foram criadas no Maranhao .. Algumas 
foram resultado da elev~ao de diretorias parciais de indios a categoria 
de colónias. Em .1871 a. diretoria parcial Palmeira Torta foi elevada a 
categoría de colonia. Posteriormente, em 1873 a diretoria parcial da foz 
do. Grajahú foi elevada a categoría de colonia recebendo o nome de 
Aratahuy Grande, em 18 de julho. Ainda no mesmo ano, em 4 de 
agosto, a diretoria parcial de Barra do Corda foi elevada a categoría de 
colónia, recebendo a denomin~o de Dous Bracos. De acordo com o 
entao presidente da Província, Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, estas 
decis0es foram tomadas em fun~o da necessidade de reunir os índios 
Guajajaras: que viviam em aldeamentos distantes um dos outros, nas 
margens do rio Mearim e chamá-los ao trabalho em comum e aos 
hábitos sociais. (LE IS da Província do Maranhao, 1873, p. 19-23). 

Logo após a criac;ao dessas colonias foi baixada uma portaria, 
em 5 de agosto de 1873, determinando que as cita~as colonias tivessem 
suas administracoes pautadas pelo regulamento de 11 de abril de 1854, 
expedido por ocasiao d·a criacao das colonias Januária e Leopoldina. 

Quase no final do lmpério, em 1884, foi criada mais urna 
colónia indígena que ficou sendo chamada Nova Olinda. lsso ocorreu a 
28 de· junho, quando ocupava a presidencia da Provfncia o Barao de 
Grajahú. Com esta, totalizaram sete as colonias indígenas instaladas no 
Maranhao Provincial. 
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4.2.2 - As diretorias de índios 

A expedicao do decreto imperial n<? 426 de 24 de julho de 1845 
logo teve repercussao no Maranhao. De 1847 a 186& foram criadas 18 
diretorias parciais de índios, nos moldes previstos pelo referido decreto. 
Em 1847, foram criadas as primeiras diretorias parciais, em número de 
quatro. Em 1853, mais urna foi criada. Entretanto, foi em 1854 que foi 
criado um maior número de diretorias parciais, e também foi expedido 
um regulamento disciplinando a acao dos diretores parciais de índios. 
Nesse ano foram criadas, ao todo, 6 diretorias, senda 4 em toda a 
extensao do rio Pindaré, com o objetivo de dar uma direcao regular e 
conveniente as diversas tribos de índios que viviam pelas margens 
daquele rio. 

Por ocasiao da criacao destas diretorias ficou delib~rado que os 
diretores parciais de índios seriam pessoas qualificadas, capazes, e, 
residentes no distrito onde se localizasse a diretoria. Estes diretores 
deveriam orientar-se pelas instrucoes anexas a portaria de criac~o dessas 
diretorias e .que disciplinavam o seguinte: 

"'Os diretores parciais devem intervir nos rontratos que os 
Indios fizessem para a loca~Uo de seus servi(XJs, impedir 
que regatoes ou outras pessoas levem consigo para fora das 
aldeias as mulheres e filhos dos índios e fiscalizar o 
comércio feíto pelos Indios com os regattJes e outras 
pessoas a fim de que nao sejam os Indios iludidos e lesados 
na troca de mercadorias." (PORTAR/A de 19 out. 1854, 
1856, p. 127 J. 

Mais diretorias foram senda criadas: em 1855 foram criadas 
mais duas; outra em 1859; mais urna em 1864; duas em 1871; quatro 
em 1873; mais urna em 1884 e, finalmente, urna em 1888. Com a 
criacao desta última, o número de di retorias chegou a 26. 

4.3 - Outras medidas civilizatórias 

Outra medida civilizatória, empregada pelo governo provincial 
do Maranhao, com relacao aos indígenas, dizia respeito ao engajamento 
destes nas obras públicas da Província. 
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Em 25 de julho de 1854, durante o governo de 01 ímpio 
~Aachado, foi expedido um regulamento, que dispunha sobre a abertura, 
conserto e conservacao de tres vias de comunicacao terrestre e previa o 
engajamento de índios na execucao dessa tarefa. Esse regulamento criou 
um corpo de trabalhadores composto de indios fixados nas aldeias, 
existentes nas imedi~oes ·da vila de Barra do Corda. O dito 
regulamento previa que seriam alistados todos os índios que fossem 
próprios para o servico das estradas, sendo o número total de alistados 
dividido em tu!rmas de 30 a 40 pessoas. Dependendo do número de 
alistados, deveria ser feito um rodízio entre as várias turmas, devendo 
trabalhar cada turma pelo espaco de um ou dois meses. 

Para a direcao e mais encargos das obras das estradas haveria um 
diretor, nomeado pelo presidente da Província. O pagamento dos 
vencimentos dos índios empregados no servi~ das estradas seria feito 
em mercadorias e generas. Além dos vencimentos, ::ar~a abonada uma 
racao diária de carne, farinha e sal. Para mai.or abundancia do sustento 
dos operários, os feitores empregariani no servic;o da caca e da pesca dois 
indios, aos quais se forneceriam armas de fogo, pólvora e anzóis. 

Anexo ao regulamento está a tabela de vencimentos dos 
funcionários da estrada. Observando-se essa tabela, verifica-se que os 
salários dos índios sao muito inferiores aos. dos demais .. . operários. 
·Equivalem a 1·1. do salário do diretor das obras, que é o mais alto, e 
correspondem a quase metade do salário do cabo, que acima do salário 
dos índios, seria o mais baixo. ·· 

Esses dados revelam urna exploracao da mao-de-obra indígena. 
Além dos índios estarem sujeitos a vencimentos baixos, o pagamento 
era feito em mercadorias. Por outro lado, os índios ficavam bem 
discriminados como trabalhadores bracais. Nenhum índio consta na 
funcao de cabo, feitor, e muito menos ainda, diretor. 

4.4 - Os fndios e a legisla~ao or~amentária 

As leis que dispoem sobre a receita e a despesa da =Província do 
Maranhao ~o um indicador interessante para que se perceba o lugar 
oc.upado pelos indios na escala de importancia do Maranhao Provincial. 

Desde a criacao das Assembléias Provinciais, em 1834, até o ano 
de 1843, a importancia destinada ao trato com os indígenas no 
orcamento provincial manteve-se em tomo de 0,50º/. do desembolso 
total. Este período correspondeu a fase caracterizada pela indefinicao 
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do govemo no que se rP.feria a questao indígena. Nao havia nenhuma 
legislacao sobre o assunto e tudo se resumia a expedicoes que eram 
autorizadas para dar combate aos indios "bravos". lsso explica, de certa 
forma, os parcos recursos destinados as relacoes com os indígenas, 
muito embora já possam, por outro lado, caracterizar um desinteresse 
do governo no tocante a essa questao. 

No período correspondent.e a 1 M.3-184~ verifica-se um aumen
to razoável na verba destinada a catequese e civilizacao dos indios. A 
rubrica d.e catequese chegou a representar mais de 11. do orcamento 
total da Provincia. · Nessa época, já havia uma definicao com relacao a 
um plano de ·catequese e civilizacao e comecavam a ser criadas, na 
Província, as colonias e diretorias· parci'ais de índios. Havia claramente a 
intencao, por parte do governo, .de qualificar a mao-de-obra indfgena 
para o servico da lavoura. Sentia-se a necessidade de bracas, pois o 
sistema de escravidao de negros já dava mostra de seu extermínio 

, . 
prox1mo. 

Depois de 185Q.observa-se um decréscimo na verba destinada a 
catequese e civilizacao, i.chegando ao ponto de, no· bienio 53-54, a 
quantia destinada para tal fim nao representar mais do que O., 19"/. do 
orcamento total da Província. lsso parece estranho, uma vez que é 
exatamente em 1854 que oco rre u m incremento no sistema d,e 
civilizacao dos índios com a criacao de duas colon.ias e seis diretorias 
indígenas. . . 

No bienio 54-55, ver·iticou-se urna pequena recupera~ao da 
importancia designada para a a~o com os indígenas, já que os gastos 

- comos índios passaram a 0.64"/. da despesa provincial. 

É a partir de 1856 que se observa um aumento significativo ,na 
verba para a catequese e civilizacao. O percentual chegou. a ~arca de 
4,78"/. do orc;:amento total. Há um dado que pode contr1b~1r p~ra a 
compreensao desse incremento. Durante esse período,~ verba desttn~a 
a cat_equese e civilizacao esteve associada a verba destinada a colon~za
·cao estrangeira. Ambas estavam numa mesma rubrica.. Este. fo1 o 
momento de grande estímulo a colonizacao estrangeira. 

O projeto de colonizacao estrangeira, que·havia sido inici~do em 
1853, comecou a entrar em declínio a partir de 1857. Até o f1nat da 
década de 50 muitos núcleos de colonizacao extinguiram-se em funcao , . 
de epidemias e da decepcao dos imigrantes por nao encontrarem aqu1 o 
que procuravam. Esse decHnio da imigracilo coi~c~~e também co~ o 
decHnio dos recursos destinados a catequese e c1v1llzacao dos fnd1os, 
declínio, esse, progressivo, ao ponto de, em 188~, a rubrica catequesÉ!° e 
civilizacao· deixar- de figurar no orcamento provincial. Esse est.éldo de 
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coisas perdurou por 10 anos, ou seja, marcando a passagem do lmpério 
para a República. 

O que se pode observar é que a catequese e a civilizac;ao dos 
índios nunca foram incluídas entre as metas prioritárias do governo 
provincial. Nem mesmo nos períodos nos quais se pretendeu investir na 
qualificac;ao da mao-de-obra indígena para o servic;o da lavoura isso 
significou um investimento de peso no conjunto das ac;oes governamen
tais. 

4.5 - O lugar do indio na legisl~o: a questio da terra 

O contato entre indios e branco~1no Brasi~ gerou várias formas 
de dissoci~ao do índio com a terra. A primeira dessas formas foram os 
descimentes, para as missaes,com o objetivo de catequizac;ao dos índios 
que, para isso,eram reunidos em aldeias. 

A segunda forma foram os diretórios de indios. Esse sistema foi 
instituído sob a administr~o de Pombal, em 1755 e, tal como as 
missoes, reunía os fndios numa determinada área, sob a administrac;ao 
de um diretor branco. Havia diferenc;as mareantes entre esse sistema e o 
das miss0es. Urna delas era que os padres procuravam manter os índios 
num certo isolamento; sujeitos apenas a sua influencia e objetivando 
an.tes de tuda sua cristalizac;ao, como o meio mais eficaz de civilizac;ao. 
Já os diretores leigos cumpriam um regimento que prescrevia o 
estímulo a interac;ao dos índios com os brancas como o caminho mais 
rápido para a civiliza~ao: Havia também semelhanc;as entre as duas 
formas. Ambas sujeitavam os índios a um dominio, quer temporal, quer 
espiritual, alienígena e partiam do pressuposto da necessidade de 
civilizac;ao dos me.smos. 

A terceira forma foram as guerras de extermínio, decretadas 
contra vários grupos tribais. 

Essas tres formas marcaram, basicamente, o Brasil Colonia. 
A quarta forma de dissocia«;ao do fndio com relac;ao ao seu 

território original foi a forma imperial do sistema de diretorias. Essa 
forma distinguía-se qualitativamente das demai~ já que, com o advento 
da independencia,o fndio perdeu de vez sua condic;ao de proprietário e 
passou a condic;ao de possei ro. 

Finalmente, a quinta e última forma até, ent~o, introduzida foi 
o sistema de áreas, reservas e parques indígenas, que, na sua essencia, 
nao diverge muito da forma imperial das diretorias já que também nega 
ao índio o título de proprietário. É o sistema que caracterizou o Brasil 
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República e, como tal, é também produto do Brasil-Nac;ao. 
No Brasil Colonia, apesar da mareante ambigüidade e contradi

c;ao da política indigenista, havia, pelo menos a nivel do discurso legal, 
urna constante: o reconhecimento da soberanía e do direito do índio a 
terra, como proprietário absoluto, primário e natural.* 

O que vai marcar, nitidamente, a passagem do Brasil Colónia 
para o Brasil lmpério, em termos da relac;ao com o indio, é a perda da 
soberanía e do direito a terra. Os indios sao automaticamente 
incorporados ao novo Estado-Nacao e, dessa forma, lhes é negado o 
território. De proprietários a posseiros os indios passaram a subordinar
se aos interesses nacionais no que se refería a determinac;ao do espac;o 
que doravante iriam ocupar. 

Essa foi a grande estratégia do lmpério para liberar as terras 
indígenas. Ao lado dessa, outras forarr:a acionadas para garanti.r de forma 
plena a recupera«;ao das áreas indígenas, pelo govemo. Uma destas foi a 
identificac;ao da extinc;ao dos indios, quando nao mais podiam ser 
definidos como selvagens*. Outra forma concretizqu-se através de 
falhas burocráticas que permitiam, o nao registro de terras indígenas e 
sua conseqüente perda. 

4.5.1 - A legislac;ao colonial e o "status soberano" 

· A legisla«;ao colonial. pQrtuguesa reconhecia·o di'reito originário 
do índio a terra e a soberania desses povos. As cartas régias _de 30 de 
julho de ·1609 e de 10de setembro de 1611, promulgad~s por Felipe 111, 

r 

afirmavam o pleno domínio dos. indios sobre seus territórios e sobre as 
terras que lhes eram alocadas nos aldeamentos: 

'~ .. os gentíos* sao senhores de suas fazendas nas povoa
~es, como o sao na terra, sem· lhes p<iderem ser tomadas, 

* Muito embo~a essa concepc;lo fosse expressa em fragmentos do ~iscurso 
administrativo oficial, ela contrasta com a postura oficial do Brasil lmpér10. 

* lsso significava dizer que os índios já estavam suficientemente domesticados e 
conv-ivendo misturados com os demais membros da popula(:io envoh.,ente. 

* Gentíos. Expresslo usada desde ·os primeiros momentos ~a expans-lo colonial no 
sentido de nativo bárbaro. · 
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nem sobre ellas se /hes fazer moléstia ou injusti~a alguma, 
nem poderao ser mudados contra suas vontades das 
capitan_ias e lugares que /he forem ordenados, salvo quando 
elles /Jvremen te o quiserem fazer". (CARTA R É G 1 A, 
Apud MANUELA CUNHA, 1987, p. 58). 

O Alv~rá de 1~ ~e abril de 1680 também é explícito no que se 
refere a garant1a dos d1re1tos dos índios aterra: 

"E para que os ditos gentíos, que assim descerem e os 
mais, que ha de presente, melhor se conservem nas aÍdeias: 
hey por bem que senhores de suas fazendas, como o sao no 
sertao, sem /he poderem ser tomadas, nem sobre ellas se 
/he fazer moléstia. E o governador comparecer dos ditos 
religio~s assinará aos que descerem do sertao, Jugares 
convenientes para ne/es lavrarem, e cultivarem, e nao 
poderao ser mudados os ditos lugares contra sua vontade 
n~m serao abrigados a pagar foro, ou tributo algum da; 
ditas terras, que ainda estejao dadas em sesmarias a pessoas 
partí~ulares, porque na concess6o destas se reserva sempre 
o pre¡ulzo de terceiro, e muito mais se entende, e quero se 
ef}tenda ser reservado prejulzo, e,direito os Indios, primá
nos e J?aturaes sonhores ·dellas ... " (ALVARA de 01. abr. 
1860, Apud MAN U E LA CUNHA, p. 59). 

Nao restam dúvidas de que toda essa legisla<;ao;; em defesa do 
direito do indio a terra, incluía em seu cerne urna contradi<;ao na 
medida em que os indios aos quais se re fe re já haviam sido retidos de 
seus territórios originais no momento em que foram reduzidos as 
missoes. De toda forma, tratava-se de urna lógica que tinha base numa 
trota: os índios eram_ retirados de seus territórios originais, mas 
garantiam-lhes um novo território. 

Entretanto, até mesmo a garantía do novo território nao 
escondía as verdadeiras inten(:oes coloniais. De fato, o que interessava 
era estabelecer os indios e prepará-los para o trabalho e o convívio com 
os colonizadores. Nesse sentido há um parágrafo bem claro no 
REGIMENTO e Leys das Missoens do Estado do Maranhao e Pará, 
( 1983, p.110): 

'~ .. os Indios das aldeas que de novo se descerem do 
certao, nao serao obrigados a servir, por tempo de dous 
annos, porque ha o necessário para a se douctrinarem na 
fé, primeyro motivo de sua reduc~ao, ' para que fa~o as 
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suás rossas, i se acomodem á terra, antes que os tornem 
arrependidos, a differen(:a della, & o jugo do senti~o ". 

Ao lado dessa preocupa<;ao em explicitar o reconhécimento do 
direito do indio a terra como urna continuidade histórica - os indios 
eram os primeiros ocupantes - havia também no discurso colonial o 
reconhecimento da soberanía dos povos indígenas. Nesse sentido, 
expressa-se a provisao de 12 de setembro de 1663, afirmando que 
mesmo nos aldeamentos religiosos, o governo temporal dos indios 
caberia aos chefes indígenas. As na<;oes indígenas ficavam assim situadas 
tora do ambito da jurisdi<;ao colonial. (MANUELA OUNHA, 1987, 
p .61). . 

A Carta Régia de 9.3.1718 retomou o discurso da soberania 
indígena: 

"Os Indios sao livres e izentos de minha juriSdi~ao, que nao 
pode abrigar a sahirem de suas terras, para tomarem um 
modo de vida que elles se nao agradam". (MANUELA 
CUNHA, 1987, p. 61 ). 

É importante ressaltar, entretanto, que esse discurso pró-terra e 
pró-soberania indígena sempre esteve intercalado pelo discurso que 
autorizava os descimentos e a escravidao dos indios, assim como guerras 
justas contra os mesmos. Essa ambiguidade, produto das pressoes que a 
Coroa recebia, ora dos colonos, ora da igreja, foi de fato a característica 

- da legisla<;ao indigenista colonial. 
Da mesma forma que em 1663 o rei, determinava que até nas 

missoes os indios teriam sob seu controle o govemo temporal, em 1686 
era dito que: 

"Os padres da companhia terao o governo, ndo só 
espiritual, que antes tinhao, mas o político e temporal das 
aldeias de sua administra~ao e o mesmo terao os padres de 
Santo Antonio, mas que /hes pertence administrar, com 
declara9io, que neste governo observario as minhas leys e 
Ordens que se nao acharem por esta, e por outras 
reformadas, tanto em os fazerem servir no que ellas 
d ispoem, como em os ter promptos para acodirem a 
deffenda do Estado, e justa guerra dos certoens, quando 
para ella sejao necessários". (REGIMENTO e Leysdas 
, M_issoens do Estado do Maranhao, 1983, p. 99),, 
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O Directório dos índios de 1758, expedido no governo de Pom-' 
bal retomo u o discurso de garantía das terras indígenas. 

º... poderao os moradores deste Estado, ... assistir nas 
referidas povoar;oens, logrando todas as honras e privilé
gios, que sua Majestade foi servido conceder aos moradores 
dellas. Para o que apresentando licenr;a do Governador do 
Estado, nao só os admitirao os Directores, mas /he darao 
todo o auxilio ... e /hes distribuirao aquella porr;ao de terra 
que elles possam cultivar, sem prejufzo do direito dos 
índios, que na conformidade das Reaes Ordens do dito 
Senhor sao ·os primários e Naturais senhores das mesmas 
terras ... " (DIRECTORIO que se deve observar nas povoa
c;oes dos índios, 1984,p.119). 

É interessante observar que, da mesma forma que o sistema de 
direc~ório . insistía no seu parágrafo 8Q no direito primário dos índios a 
terra, nos parágrafos 92 e 93 ficava claro que esses mesmos índios de 
suas terras já haviam sido despojados e submetidos ao convívio com os 
brancos e a eles sujeitos: 

" ... ·devo lembrar aos directores o incessante cuidado, e o 
incansável vigilancia, que devem ter em tlo util e interes
sante materia, bem entendido, que entregando-lhes mera
mente a direcr;Do, e economía destes Indios, como se 
fossem seus tutores, em quanto se conservaó na barbara, e 
inutil rusticidade, em que até agora forlo educados ... " 

E, adiante, no parágrafo 93: 

"recommendo aos directores a prudencia, a suavidade, e a 
brandura, com que devem executar as sobreditas ordens, 
especialmente as que dísserem respeito ~ reformas dos 
abusos, dos vicios, e dos costumes destes povos, para que 
nao succeda que, estimulados da violéncia, tornem a 
buscar nos centros dos mattos os torpes, e abomináveis 
erros do paganismo".(DIRECTORIO que se deve observar 
nas povoac;oes dos indios ... , 1984, p. 122-3). 

A freqüencia com que certas decisaes eram ratificadas sugere a 
evidencia de que nao eram obedecidas. Seu nao cumprimento, assim, 
como o fato de serem negadas, através mesmo de outras recomenda-
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c;oes, justificava a necessidade de reafirmá-las e exigir sua execu~o. 
Esse tipo de situa<;ao ficou clara quando D. Pedro lavrou a Leí de 1Q de 
abril de 1680 sobre a liberdade dos índios do Estado do Maranh~o e fez 
a seguinte ressalva: 

"E por n~ haver sido eficaz este remédio, nem o de outras 
leis anteriores do ano de 1570, 1587, 1595, 1652, 1653, 
com que o dito senhor Reí meu Pai e outro.,s Reís seus 
predecessores procuraram atalhar este dano ... " 

4.5.2 - A legisl~3o imperial: de proprietário a posseiro 

A independencia do Brasil ocorreu num momento em que a 
popul~ao indígena, após vários séculos de coloniz~ao estava bastante 
reduzida pelos maus tratos e doen~as adquiridas no .coritato com os 
brancos. 

Após a independencia, o Brasil redimensionou suas relacaes 
com os índios e a questao das terras indígenas também assumiu nova 
feic;ao. Se, no Brasil Colonia, a contraditória Jegistacao indigenista. 
prescrevia a soberania dos índios e o seu direito natural a prooriedade 
da terra, no Brasil lmpério· ·a Jegisla~ao indigenista . assumiu maior 
coerencia e concentrou-se na concepcao do fndio genérico, (DARCY. · 
RIBEIRO, 1979, p. 444)* através da negac;~ das nac;oes indígenas e de 
sua soberanía. 

Nos primeiros anos da independencia ainda se verificaram, a 
nível do discurso, vozes favoráveis ªº direito natural do índio a terra. 
Dois projetos foram apresentados ils Cortes Gerais de Lisboa, por 
deputados que depois fizeram parte da Constituinte de 1823: o 

* LEI de 1? de abril de 1680. Fotocópia do manuscrito original da Biblioteca Pública 
Municipal de Evora. Codice CXV folha 496, frente e verso da numeracao do catálogo 
de HELIODORO DA CUNHA RIVARA. 

1(- Essa concep~3o refere-se ao índio destribalizado, colonizado. DARCV RIBEl.RO 
definiu-o como .índios que quase nada conservam do património original, mas 
permanecem definidos como fndios e identificando-se como tais. 
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pernambucano Moniz Tavares e o Populista José Bonifáci.o, reconhecen
do os títulos originais dos índios sobre seus territórios. 

Nos Apontamentos para a civil iz~ao dos indios bravos do 
lmpério do Brasil, Bonifácio assim expressou-se: 

"Justi9a, nao esbulhando mais os índios pela forr;a, das 
terras que ainda /he restao, e de que sfio legftimos 
senhores, pois Deus lh'as deu; mas antes comprando-lhes 
como praticarao e ainda praticao os Estados Unidos da 
América". (MANUELA CUNHA, p. 64). 

No mesmo teor é o discurso que o Sr. MONIZ TAVARES 
( 1821) proferiu em Sessao das Cortes de Portugal: 

"Sobre os desgra~ados ind/genas do Brasil, removendo-se o 
bárbaro uso de os car;ar nas matas, tratando-se de os reunir 
por rneio de persuasoes de homens religiosos de sa virtude . 
e dando-lhes todos os meios para se estabeleterem, 
conservando-se ilezas todas as terras que possuem, servindo 
de exemplo o que praticou Guilherme Pena e praticao hoje 
mesmo os americanos do Norte. " 

. A Constituic;ao portuguesa de 1822 só Se 'referí u aos indios para 
recomendar que a Assembléia teria que assumir o cuidado com criac·ao 
de estabelecimentos para catequese e civilizac;ao dos indios. Entretanto, 
dissolvida a constituinte, a versao constitucional gerada pelo imperador 
nao contava com nenhuma r~ferencia aos povos indígenas ou as suas 
ter ras. 

A dissoluc;ao da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa .foi 
resultado da vitória das forcas conservadoras sobre as forc;:as liberais, e 
marcou corr. esse ato de for~ o início da história da nova nac;:ao que 
entao se formava. Significou a negac;:ao da soberania do país e também 
dos povos indígenas que nesse país víviam. 

A Lei de n9 16 de 12 de agosto de 1834, que ficou conhecida 
como Ato Adicional a Constituic;ao de 1824, que fez várias alterac;:oes 
no texto constitucional, no seu artigo 11<?, parágrafo 59 prescreveu 
como competencfa das Assembléias Legislativas Provinciais, promover, 
cumulativamente com a Assembléia e os Governos Gerais, a organizac;:ao 
da estatística da Província, a catequese, a civilizac;ao dos indígenas e o es
tabelecimento das colonias.(A. CAM_PANHOLE, 1986). 

Em setembro de 1850, o governo imperial promulgou a Lei ne..> 
601 com o objetivo de disciplinar o sistema fundiário. Na prática 
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pretendeu-se, com isso, discriminar as terras públicas das particulares 
liberando, assim,as terras devolutas para empreendimentos governamen
tais. 

Por outro lado, essa lei significou a soluc;ao para urna questao 
que preocupava as elites dominantes da época que era impedir o acesso 
a terra por parte dos escravos livres e demais livres pobres. Como a 
compra passou a ser a única forma de aquisic;ao, oficializou-se o 
latifúndio, pois só os ricos poderiam obte-la. Garantia-se também dessa 
forma um exército de mao-de-obra sempre disponíwl. 

O artigo 39 dessa lei, que ficou conhecida como a Lei de Terras, 
assim definiu o que seriam terras devolutas: 

"Sao terras devolutas: 

§ 1<! as que nao se acharem applicadas a algum uso 
público nacional, ou imperial; 

§ 2<! as que nao se acharem no dómlnio particular por 
qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por 
sesmarias e outras concessoes do Governo GeraJ ou 
Provincial, nao incursas em comisso por 'falta do 
cumprimento das condir;oes de m.edi~6o, confirma
fªº e cultura; 

§ 3lJ as que nao se acharem dadas por sesmarias ou outras 
concesslJes do governo, que apesar de incursas em 
commisso, fo1dm ,~v1/idadasporesta Leí; 

§ 4<! as que nao se acharem occupadas por posses que 
apezar de nao se fundarem em titulo legal, forem 
legitimas por esta Lei." (LE/ n<l 601 de 18 set. 
1850, 1851, p. 310). 

Nos vários parágrafos citados nao há nenhuma referencia 
explícita as terras indfgenas. Entretanto, está implícito que as terras 
ocupadas pelos fndios estao incluidas entre as terras devolutas, pois, nos 
demais artigas da referida lei, nao há qualquer alusao ou ressalva a 
territórios ou posses em nome de sociedades indigenas. 

O artigo 12<? da mesma lei torna clara a intenc;:ao de nao 
reconhecimento das terras indígenas, quando prescreve que o governo 
reservará, das terras devolutas: as que julgar necessárias para: "1<.? a 
colonizac;ao indígena; 29 para a fundac;:ao de povoac;:oes, abertura de 
estradas e quaesquer outras servidoes e assentos de Estabelecimentos 
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!'.>úblicos; 39 para a construcao naval". (LEI n9 601 de 18 set. 1850, 
1 

1851 , p. 308). 
Dessa forma, a Lei deTerras de 1850 oficializa o nao reconheci

mento do direito dos índios a terra como proprietários legítimos e 
naturais. 

Em reuniao de 14 de abril de 1851, o Terceiro Conselho de 
Estado discutiu o projeto para a execuc;ao da Leí n9 601. Esse projeto . 
previa a instalac;ao da Reparticao ·Geral das Terras na capital do lmpério, 
com urna junta residente na capital e comissoes nas Províncias, 
·subordinadas ao ministério do lmpério. A estas juntas caberia, entre 
outras coisas, apresentar ao govemo a designacao das terras que 
julgassem mais apropriadas para a colonizac;ao dos indígenas, e demais 
ocupacoes referidas no já mencionado artigo 129. 

Essa mesma . Junta teria, como primeira tarefa,: obter relac;oes 
circunstanciadas dos terrenos incorporados como patrimonio nacional, 
aplicados a algum uso público nacional, provincial e municipal, e 
concedidas para aldeamento de indígenas, e estabelecimento de colo
nias. Em seguida, seriam iniciados os trabalhos de medicao das terras 
públicas, sendo medidas primeiro· as terraS devolutas que se achavam em 
circunstancia de pronta venda. Depois, entoo, os terrenos que estives
sem aplicados a uso público, dentre as terras concedidas aos índios e 
colonias. 

Para proceder ~ medicao, as comissoes de terras das p·rovíncias 
seriam intimadas as Camaras Municipais, Ordens Religiosas, Ordens 
Terceiras, lrmandades, Contrarias, Hospitais e quaisquer outras corpora
<;:oes, administracC>es de capelas e, todos ós habitantes em geral, para 
apresentarem as condic;oes necessárias ao registro. 

Observe-se que nesse rol de possfveis intimados nao estao 
citadas as sociedades indígenas ou mesmo os indios. lsso já sugere que 
nao havia espac;o para o registro de terras enquanto terras indígenas, 
oriundas de posses imemoriais. Pelo menos a nfvel da Província do 
Maranhao nao se teve acesso a nenhum registro feito sob essa condic;oo. 

A destinacoo de terras para as aldeias indígenas era parte de um 
projeto maior de desenvolvimento da n~o que equiparava os 
·aldeamentos, em termos de estratégia desenvolvimentista, a fundac;ao 
de povoac;oes, abertura de estradas e construcao naval. Inspirados nessa 
estratégia foram criados vários aldeamentos no Maranhao para facilitar 
a navegac;~o de alguns rios, tais como o Pindaré e o Grajaú, e para 
engajar índios no .servico de abertura de estradas. 

No mesmo ano em que o govemo imperial criou a Lei de Terras, 
outra medida legal foi imposta para negar aos indios o dire.ito as terras 
que habitavam. Através da decisao n9 172 de 21 de outubro de 1850, o 
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govemo imperial mandava que se incorporasse ao patrimonio nacional 
as terras dos índios que já nao viviam aldeados, mas sim dispersos e 
confundidos na massa da populac;ao civilizada. (DECISAO n9 172 de 
21out.1850, 1951~ p. 148 - 50). 

Essa decisao respaldava-se no argumento de que nao havendo 
mais hordas de fndios selvagens, mas apenas descendentes destes, 
confundidos na massa da populacao civilizada, nao caberia mais a 
destinac;ao de terras para a catequese e civilizac;ao dos índios. Nesse caso · 
os índios perdiam também o direito ao usufruto de um território. 

Verifica-se que a nível do discurso legal ocorreu urna grande 
mudanc;a do Brasil Colonia para o Brasil lmpério. Enquanto a legislac;ao 
colonial considerava os povos indígenas senhores primários e naturais 
das terras em que viviam, as leis imperiais retiraram dos índios qualquer 
direito natural as terras,que passaram a ser propriedade do govemo. Os 
índios, de senhores naturais, passaram a possíveis beneficiários de urna 
concessao govemamental. 

Há, entretanto, um aspecto que nao pode deixar de ser 
ressaltado. As relacoes entre índios e brancas no Brasil sempre se 
pautaram por urna razoável distancia entre a teoría e a prática. Dessa 
forma, mesmo no período colonial, quando muitas leis resguardavam o 
direito do índio ao território, houve esbulho e exploracao das terras 
indígen'as. No Brasil lmpério, o esbulho perdurou, só que deixou de 
acorrer a revelia das leis, já que estava garantido por elas. 

4·,5,.3 - Falha burocrática e/ou estratégia legal: de como os índios no 
Maranhao perderam suas terras 

No Maranhao,a situacao das terras indígenas é caracterizada por 
um acúmulo de esbulhos e usurpac;Oes. O processo oficial ~e seqüestro 
das terras indígenas foi iniciado comas leis pombalinas de 1757. Apesar 
de prescrever que os índios eram os primários e naturais senhores das 
terras que viviam, foi o mesmo Pombal que prescreveu a elevac;ao das 
aldeias indígenas, onde haviam missoes, a categoria de vila ou lu~a~, de 
acordo com o número de habitantes. Dessa forma, Pombal dest1tu1u o 
poder temporal e espiritual dos padres e subjugou os indios as diretrizes 
de um diretor branco que punha em p·rática as regras e normas da 
sociedade nacional. 
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... 

Essa transformacao ocorreu com todas as missoes existentes na 
Província do Maranhao, de acordo comos exemplos abaixo: 

1. A antiga aldeia do Maracú, ·em 8 de julho de 1757, foi 
elevada a categoria de vila, recebendo o nome de Viana; 

2. A aldeia do Carará, em 16 de julho de 1757, foi elevada a 
categoria de vila, recebendo o nome de Moncao; 

3. A aldeia dos Gamella~. em 23 de julho de 1757, foi elevada a 
categoria de Lugar, com o nome de Lapel la ; 

4. A aldeia Doutrina, em 1Q de agosto de 1757,tfoi elevada a 
categoria de vila, com o nome de Vinhais; 

5. As Aldeias Altas, a 27 de julho de 1757, foram elevadas a 
éategoria de Lugar, com o nome de Trizidella; 

6. A aldeia de Sao José de Ribamar, em 4 de agosto de 175~ 
foi elevada a categoria de Lugar, coma mesma denominacao; 

7. A aldeia de ~o Joao, a 4 de outubro de 1757, foi elevada a 
categoria de Lugar, com a denominacao de Sao Joao de 
Cortes; 

. . 
8. A aldeia da Fazenda Guaramira':lga,. de propriedade do Sr. 

José Bruno de Barros, em janeiro de 1758, foi elevada a 
categoria de vila, coma denominacoo de Guimaraes; 

9. A aldeia de Sao Miguel, em 25 de abril de 1758, elevou-se a 
categoria de Lugar, coma denomina~o de Nossa Senhora da 
Lappa e Sao Miguel; 

10. A aldeia Pequena, em 3 de maio de 175& transformou-se em 
fugar de ~o Mamede; 

11. A aldeia Adega Grande de ~o Louren~ de Barbado, a 4 de 
maio de 1758, foi ·elevada a categoria de Lugar, com a 
denominacoo de Soo Pedro; 

12. A aldeia de Tutoya,em 1Q de agosto de 1758, foi elevada a 
categoria de Lugar, coma mesma denominacao. (LIVRO de 
registro das fundaeoes, 1757, p. 3-38). 
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Todas as aldeias citadas passaram entao ~ condicao de vila ou 
lugares, sujeitos as determinacoes de diretor;s nomead~s pelo governo 
dentre seus cidadaos. É claro que o Alvara de 7 de JUnho de 1755 
ordenou que preferencialmente fossem designados nas vilas, para juízes 
ordinários vereadores e oficiais de justi<;:a, os indios naturais delas, 
reputados' como idóneos para os referidos cargos. Dispós também que 
as aldeias fossem governadas por seus principais, tendo estes como 
subalternos os sargentos, capitaes, alteres e meirinhos das próprias 
nacoes. (BOLETIM DA CEDEAM, 1984, p. 75-126). Entr_etanto outras 
determina<;:oes de caráter restritivo foram impostas, relativas a perma· 
nencia dos índios nas povoacoes e ao incentivo ao trabalho . Por outro 
lado, a figura do diretor leigo concentrava poderes superiores a todos os 
outros cargos já referidos. Esses diretores tinham também como funcao 
introduzir, nas povoac;:oe~1 brancos de bom compor:a'!'ento, e~tr~gando
lhes áreas para cultivar e para povoar, com pre1u1zo do d1re1to dos 
índios - "naturaes senhores destas". A contradi<;:ao é espantosa: 
"natu r.aes senhores" mas submetidos a todo tipo de controle alienígena 
e assistindo a ocu~oo de suas terras por estranhos. 

4.5.4 - A oficializacao da condicao de posseiro 

Alguns grupos indígenas, que viviam no Maran~ao,_eram. possui
dores de títulos de doa.;oo de Sesmarias. O fato em s1 ev1denc1ava um 
processo anterior de usurpac~o de suas terras, poi.s sesmarias eram 
doadas a pessoas que precisavam de terras para sobrev1ver, ou em outras 
palavras, que nao tinham terras. . . 

Os indios moradores do Lugar P1nhe1ro, em 21 de outubro de 
1817 encaminharam urna petic~o de certidao da carta de dacta e 
sesmaria que lhes havia sido concedida. A certida'o fomecida confirr!'a
va que, na folha sessenta e cinco verso do livro seis_ de dacta e ~smanas, 
achava-se registrada a carta de dacta desses fnd1os. A refenda carta 
informava que Ignacio Jorge Pinheiro, Capitao-i:nor e Comandante de 
Alcantara, cumprindo ordens do General Antonio Saldanha da Gama, 
na data de 23 de novembro de 1816 estabelecera urna povoaca? en~re 
as de Alcantara e Guimariies com a denominacao de lugar de P1nhe1ro 
para ali viverem e rocarem algumas famílias de índios dispersos, para a 
subsistencia dos quais tinha estabelecido tres légoas de terra de 
comprido e urna de largura. (LIVRO de registro de terras de Santa 
Helena de Pinheiro, reg. 123, p. 19). 

Em 1854, quando foram iniciados os registros de ter~a e 
medi<;:oes de terras devolutas, em obediencia ~ disp~sto .na U:• de 
Terras de 1850, o registro dessa sesmaria dos fnd1os de P1nhe1ro fo1 um 
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dos únicos a ser feito. O tenente Frederico Leopoldo Martins da Costa 
curador dos índios de Pinheiro e seus descendentes, declarou que seu~ 
tutelados possuíam naquela freguesia tres léguas de terra de fundo e 
urna de largura. (OFÍCIO nC? 787 do Palácio do Governo do Maranhao 
1871). I 

Cerca de 20 anos depois, a terra dos índios de Pinheiro foi 
"sequestrada" através de urna artimanha da Camara da Vila de Pinheiro. 
Em outubro de 1872, a citada Camara Municipal dirigiu ao Presidente 
da Província urna solicitac;:ao no sentido de que as tres légoas de terra 
constituintes da sesmaria dos fndios daquele lugar, nas quais estava 
situada a dita vila, passassem para o domfnio público, como patrimonio 
da dita Camara em func;:ao da extinc;:ao dos índios. (OFÍCIO da Camara 
da vila de Pinheiro, 1872). 

[v'luito embora nao tenha sido localizada a resposta a essa 
solici.tac;:ao .acredita-se que tenha sido favorável já que havia legislac;:ao 
q~e Hlcent1vava esse tipo de transac;:ao e nao se encontrou, daí por 
d1ante nenhuma referencia as terras de índios em Pinheiro. 

. . . No caso e~pecífico da vil a de Pinheiro nao foi a f:ei de Terras que 
of1c1ahzou o sequestro das terras indígenas, mas urna legislac;:ao a ela 
paralela e nela respaldada, a decisao do lmpério de 21 de outubro de 
1850. . 

Os índios de Mon~ao também foram possuidores de urna 
Sesmaria. Em 13 de janei ro de 1820, o presidente da Província ordenou 

-- a~ Juiz ordinário ou Juiz territorial nas Sesmari~s da vila de Viana que 
f1zesse a demarcac;ao da dacta de Sesmaria dos índios da vila de 
Monc;:ao. Autorizou, entao, o dito presidente, a demarcac;:ao de um 
terreno de duas léguas quadradas, pegado com o da mesma vila. 
Recomendou ainda que na medic;:a'o e regulac;:ao do terreno procurasse 
nao fazer preju ízo a sesmarias já demarcadas, pois o patrimonio de urna 
vila e sesmaria geral para povoac;:oes de índios tinha preferencia aos 
interesses e sesmarias dos particulares. (BERNARDO P 1 NTO 1920 
l
. 7 o , , 
1vro , p. 88, of. n .. 225). 

Ao que parece as recomendac;:oes do citado presidente nao 
foram cumpridas a risca. Um mes depois de autorizada a demarcac;:ao da 
sesmaria dos indios, o mesmo presidente ·recebeu denúncias de 
usucapiao de urna parte das terras indígenas por sesmeiros particulares. 
Foram entoo reafirmadas as ordens anteriores e ressaltado o direito dos 
indios de inclusive preferirem a sesmaria dos particulares. (BERNARDO 
PINTO, 1820, livro 7, p. 113, of. n<? 277). 

Em abril de 1852, o presidente autorizou ao diretor geral dos 
índios, José Maria Barreto, contratar com Eduardo de Araújo Trindade 
o arrendamento das quadras de bracas quadradas pertencentes aos 
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índios de l\~onc;:ao. (OFíCIO do presidente da Província ao diretor 
geral dos índios, 1852, n<? 181). 
, . No ano seguinte, o presidente mandou informar ao curador de 
1nd1os de Monc;:ao que nenhuma interferencia tinham os curadores de 
índios no arrendamento de suas terras e caso nao houvessem mais índios 
em Monc;:ao (selvagens) suas terras deveriam ser incorporadas ao~ 
nacionais de acordo coma decisao n<? 172 de 21.10.1850. 

Situac;:ao semelhante ocorreu com os índios do Priá. Estes 
também haviam sido "contemplados" com urna sesmaria no governo de 
Silvei ra Pinto. Em 1850, quando esses índios denunciaram a presenc;a de 
estranhos roc;:ando em suas terras e solicitaram providencias contra isso . , 
o d1retor geral dos índios, José Maria Barreto Júnior alegou que os 
descendentes desses índios já se achavam "civilizados" e que por essa 
razao ele tinha dúvidas quanto a tomar em considerac;:ao a petic;:ao 
aludida. (OFfCIO do di retor geral dos índios, 1890, liv. 13). 

No livro 7 de registro de dactas e sesmarias consta o registro de 
urna doac;:ao feita para urna povoac;ao de indios nas cabeceiras dos 
campos de Pericuman, a qual foi dada com o título de '' Anadia". Essa 
dacta possuía tres léguas de comprido e urna de largo na paragem das 
cabeceiras do Pericuman, correndo com os fundos para os campos de 
Caj'ari. (LIVRO de registro de dactas e sesmarias. v. 7. p. 27). 

Os índios de Pastos Bons, Freguesia de Sao Bento das Balsas, 
receberam também urna dacta de terras com quatro léguas de comprido 
e urna de largo. Essa doac;ao foi feita para que os índios mudassem para 
o sítio Boa Vista. Em 1854, quando. foram feítos os trabalhos de 
registro de terras em Pastos Bons, foram encontrados diversos registros 
que descreviam em seus limites as terras dos índios. Entretanto, nao 
constava do mesmo nenhum registro de terras indígenas. 

Teve-se também conhecimento de urna sesmaria que foi doada 
aos índios do Brejo do Anapurus. Essa carta de dacta de 19 de . , 
setembro de 1795, concedía ao diretor e principal dos índios do lugar -
Brejo do Anapurus tres léguas de terra em quadro. Como muitas outras, 
essa sesmaria nao foi revalidada e, em 1880, quando os índios 
reivindicaram seu direito a essa terra, o entao diretor geral dos índios 
esclareceu que nao havia mais índios no municipio do Brejo, mas sim, 
supostos índios e, dessa forma, a terra requerida já era legalmente de 
outros possuidores. (O FÍCIO do di retor geral dos índios, 15 mar. 
1880). 

Finalmente a últjma sesmaria indígena da qual se teve conheci
mento foi a do~a aos índios de Sao José do t..ugar. Essa sesmaria 
compreendia a povoac;ao da matriz da Freguesia em u ma légua 
quadrada que se estendia a ponta d.a c0sta e compreendia a capela de 
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Sao José de Ribamar na outra extrem!dade ~a _llha do Ma~anh.ao., Esta, 
juntamente com a de Pinheiro, foram as un1cas se~manas 1nd1genas 
revalidadas. ( LIV RO de registro de terras de Sao Jose do Lugar, folha 
129). 

¡; surpreendente, entao, que de sete sesmari~ que foram doad.as 
a populac;oes indígenas, nas mais diferente~ reg1oe~ d.a _provínc1a, 
somente duas tenham sido revalidadas por ocas1ao da d1scnm1nac;ao das 
terras por determinac;ao da Lei de Terras. . 

Em 1854, quando foram iniciados os trabalhos de registro de 
terras e medic;ao das terras devolutas da província, foi dado um prazo 
de nove meses a um ano para todos os proprietários demarcarem suas 
terras. Nessa ocasillo, os índios já haviam sido declarados órfllos e era~ 
tutelados pelo governo através das diretorias gerais de índios e .ma~s 
diretamente através das diretorias parciais. Caberia,entao, aos funciona
rios dessa repartit;:lo providenciar a demarcat;:ao das terras que perten
ciam aos índios, fossem aquelas doadas por sesmarias, fossem aquelas de 
posse imemorial. Mesmo que a lei nao abrisse espac;o para a categoría 
"indigenato",* (MENDES Jr., s.n.t. p. 8. manusc), .essas terras 
poderiam ser registradas através do recurso legal do usucap1ao. Mas nao 
o foram. 

Os dois únicos registros de terras indígenas foram feitos por 
curadores e procuradores de índios e nao pela diretoria geral. Essa 
constatat;:ao sugere duas possibilidades: ou os registros d~s terras 
indígenas nao foram feítos por ineficien~ia burocrática e des1n~eresse 
dos funcionários locais, ou a intenc;ao era de fato descaractertzar as 
terras indígenas. t: provável também qtJe tenham acorrido as duas 
coisas. Entretanto, a hipótese da descaracterizac;ao das terras indígenas 
parece mais coerente com o próprio texto da Lei de Terras. quando 
explicita que caberá ao govemo, dentre as terras dev~lu~as, ~1spor de 
algumas para o aldeamento dos indígenas. Ora, se a propria le1 coloca a 
questao nesses termo~, é bem possív.el q~e. os próprios dir~t~res de 
índios tenham entendido que esta sena a un1ca forma de def1n1c;ao de 
terras para índios. Os registros feítos das sesmarias de Pinheiro e de Sao 
José do Lugar é que poderiam ser considerados atos falhos. 

* lndigenato: terras que slo originalmente reservadas de devolu~lo. Portanto, nao 
necessitam de legitima~ao. 
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• Há outros dados que corroboram este raciocinio. No livro de 
registro de terras de várias freguesias foram encontrados registros de 
!erras que, na descric;ao de seus limites, citavam terras indígenas como 
extremos. lsso foi bastante encontrado no livro de Pastos Bons, Vinhais 
e outras vilas. ·Entretanto, nesses mesmos livros nao constava nenhum 
registro de terras indígenas. Procurou-se também localiz;ar os livros de 
vilas que outrora foram aldeias ;ndfgenas, transformadas em vilas pela 
legisla~§o pombalina e o resultado nao foi diferente. A aldeia que era 
chamada Adega Grande de Sao Louren«;:o de Barbados, situada no 
ltapecuru, foi transformada em lugar de Sao Pedro. No livro de registro 
de ter ras do. ltapecu ru nao há nen huma referencia a essa terra como 
pertencente a indios, mas sim como possuída por Francisco Pereira 
Duarte, através de título legítimo de compra e dacta de sesmaria. 

Essa mesma situac;ao ocorreu com a vila de Vinhais, antiga 
aldeia Doutrina. Foi encontrado um registro de uma terra que se 
limitava com a terra de um índio, mas nao havia nenhum registro de 
terra de indio ou indígena. Aliás, um documento de 1829 já dava conta 
de desca.racterizar o Vinhais como terra indígena. Quando na sessao do 
dia 8 d.e julho de 1829, do Conselho de qoverno, tratou-se da 
solicitá«;:ao da Camarada Capital· com relac;ao a informa~_oes acerca das 
aldeias de indios, foi lido um offcio da Camara de Vinhais, participando 
que no seu distrito nao havia, nem constava ter havido em tempo algum 
aldeias de índios mansos ou meio civilizados. 

Entretanto, um documento de 1879 denota a incoerencia dessas 
informac;oes. Em 6 de setembro de 1879, o presidente ·da Provincia 
mandou fornecer, ao principal dos índios da vila de Vinhais, 4 machados 
e 4 foices para o servic;o dos respectivos índios no corte de lenha e 
cap1m. 

Em alguns documentos oficiais do período imperial foram 
encontradas algumas justificativas referentes a nao existencia de títulos 
das terras indígenas. Exemplo disso foi o relatório do diretor geral dos 
índios que tinha o seguinte teor: 

uNUo devo ultimar este meu trabalho sem ponderar a V. 
Exa. que nesta diretoria geral nao existe nem nunca existiu 
um só documento por onde se possa verificar quaes as 
terras que pertencem aos Indios. Os habitantes de S6o 
Miguel da vi/a do Brejo, de Sao José dos fndios conside
rao-se Senrs. de por9{Jes de terra em que /a·vrao, sem que 
eu teí/ha meio de reconhecer a legalidade ae semelhante 
posse. 
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Por estas razoes é que me n6o é posslvel ministrar ao 
delegado do diretor geral das Terras Públicas, os esc/areci
mentos que uma vez me pedio acerca das terras dos Indios 
dessa provincia." ( RELA TÓRIO sobre a catequese, 1859, 
p. 8, man use.). 

Esse trecho, do relatório do diretor geral, pretende explicar urna 
falha daquela reparticao, mas seus argumentos sao sem consistencia. 
Cabia ao próprio diretor buscar,· junto aos livros de registro de dacta .e 
sesmarias, quais as povoacoes indígenas que eram possuidoras de 
sesmarias e buscar, também, através dos diretores parciais ou mesmo dos 
principais de cada povo~ao, a descricao dos limites de seus territórios 
para efeito do registro solicitado. Por esse motivo entende-se que a 
falha da diretor:ia geral dos índios pode ter sido proposital. Talvez por 
cometer .falhas desse tipo o diretor em questao tenha permanecido no 
cargo por cerca de 16 anos. Ao que tudo indica havia nao só um 
estímulo legal ao seqüestro das terras indígenas, mas também um 
estímulo as atitudes informais que contribuíam para o mesmo fim. 

Por outro lado, antes mesmo do início das demarcacoes das 
terras da Província, as autoridades já haviam encontrado outros 
artifícios para negar aos índios· o direito a posse de suas terras. Urna 
dessas formas era a neg~ao do "ser" índio. lsso ocorreu com relacao 
aos índios do Paiz, quando solicitaram a retirada de um indivíduo que 

· insistía em r~ar na su~ dacta de terras. O diretor geral dos índios deu o 
seguinte parecer com rel~ao ao fato: 

''A vista do estado de civiliza(:Do em que se ach6o estes 
descendentes dos Indios, tenho algumas dúvidas em tomar 
conhecimento do facto acorrido. V. Exca. portanto se 
dignará illucidar-me". (OFICIO do diretor geral dos In
dios ... 05 jun. 1850, liv. 13). 

Situacao semelhante ocorreu com a sesmaria pertencente aos 
índios de Mon~o. Dessa feita, o presidente da Província autorizou ao 
juiz de Viana que providenciasse a incorporacao das terras dos índios ao 
patrimonio nacional, em virtude dos mesmos estarem confundidos na. 
massa da popul~ao civilizada. (EDUARDO MACHADO, 1853, liv. 10). 

Em ambos os casos, a dúvida nao residia no fato das terras 
serem. ou nao pertencentes aos índios. A questao colocava-se em outra 
ordem: a existencia ou nao de indios para garantir aqueta posse. Mas;na 
essencia, tanto o nao reconhecimento das terr~ como sendo dos indios, 
como o nao reconhecimento dos índios para garantirem a propriedade 

/ 
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da terra, remetiam para o mesmo objetivo, que era liberar üS terras 
ocupadas.até entao,por populacoes indígenas, para outros fins. 

Os dois casos acima citados nao foram os únicos a ilustrar esse 
tipo de atitude. Em 1880 os índios do Brejo do Anapurus solicitaram o 
direito de permanecerem em suas terras. Diante dessa solicitacao, o 
d iretor geral dos índios deu o seguinte parecer: 

ucabe-me informar a V. Exca. que no municipio do Brejo 
n6o existe presentemente nenhuma colonia e Diretoria 
parcial de Indios ... é certo que o Diccionário Histórico e 
Geográfico desta Provincia, escripto _ pelo Dor. Cesar 
Augusto Marques, transcreve integralmente a carta da 
dacta e sismaria, de 19 de setembro de 1795, pela qua/ 
foram concedidas, em nome de sua:Magestade Fidelíssima 
ao diretor e principal dos Indios do lugar -Brejo do 
Anapurus - tres léguas de terra em quadro, como 
condi~oes de nao poderem /hes fazer traspasso por meio 
algum, sem que dessem parte ao Ouvidor Juiz das Sesma
ri8$ para se resolver a esse respeito. 
Hoje, que já tem decorrido cerca de 85 annos, que allí nao 
existem Indios sujeitos a esta directoria geral, e que as 
terras em quest6o, segundo . sou informado, pertencem 
legalmente a outros possuidores, me parece inexequfvel a 
preten9ao dos suppostos Indios que figuram na rela~6o que 
acompanha a dita representa~o, que n6o se acha sellada e 
apenas assignada a rogo do de nome Joaquim dos Santos 
por Bernardo José Chaves, sem mais formalidade ... " 
(LAURINDO D'OLIVEIRA, 1880). 

Esses exemplos evidenciam a visao marcada pelo evolucionismo, 
que as autoridades imperiais tinham do índio. Ser índio para os 
governantes era o mesmo que ser selvagem. Na medida em qu~ :~s 
povos passavam a conviver com os brancos e n.essa conv1venc1a 
"transfigu ravam-se", (DARCY R 1BE1 RO, 1.979, p. 8), pas~ay~m a ,~er 
encarados como "civilizados" ou "confundidos na massa c1v1hzada o 
que significava: nao índio. . 

No Brasil Colonia, a postura oficial, face as terras indígenas. era 
diversa. Em 1819, o governador dirigiu-se ao juiz de Tutoya tratando de 
urna representacao que lhe havia sido feita pelo comand?nte da 
povoacao do Priá e os índios da mesma povoacao, denunciando o 
aparecimento de sesmeiros com dactas querendo demorar:se .. n~quele 
lugar onde os índios estavam estabelecidos, fazendo sua su~s1stenc1a por 
longos anos. Em funcao disso, determinou o mesmo presidente que o 
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juiz nao deixasse entrar demarcac;:ao de sesmaria alguma pelo terreno da 
povoacao, o qual deveria ser demarcado para patrimonio dos mesmos 
índios povoadores. (BERNARDO PINTO, 1819, Liv. 7, of. 201 ). 

O mesmo interesse em resguardar o direito do índio a terra 
estava presente no ofício que o governador remeteu ao juiz ordinário de 
Guimaraes, mandando-o fazer urna vistoria nas terras pertencentes aos 
índios da povoac;:ao de Santa Helena com o objetivo de evitar que 
estranhos continuassem a fazer rocadas. Essa medida parece ter surtido 
efeito, pois em dezembro do· mesmo ano, o presidente voltou a 
comunicar-se com o juiz para autorizar a entrada de um determinado 
indivíduo para roc;:ar naquelas terras somente por ter este identificado-se 
como oriundo da nac;:ao indígena. !(PAULO JOSÉ GAMA, 1812, liv. 3, 
ofs. nq_s 256 e 283). 

Ainda no início do império, quando ainda nao haviam sido 
definidas as novas estratégias de ac;:ao, foram . tomadas medidas 
expressivas do interesse na defesa da permanencia do índio na terra. Em 

.sessao do Conselho de Governo de 15.07.1819 foi tomada a decisf:io de 
recusar um- pedido da C-amara do Pac;:o, no sentido de lhe ser concedida 
a terra dos índios de ~o José que confinava com as da mesma Camara. 
A alegacao dos solicitantes era a de que os índios nao possuíam título 
legítimo. (FAROL MARANHENSE, 21 jul., 1829). 

Até essa época, a terra ainda nao possuía o valor especulativo 
que veio a assumir depois. Seu valor era medido pelo status que 
fomecia ao proprietário. Somente após a ~ei de Terras de 1850, esta 
passou a ter fins especulativos. Por outro lado, as frentes de expansao 
n§o tinham avancado com toda garra sobre a Província do Maranhao. 

Após 1850 o quadro mudou completamente. A Lei de Terras 
surgiu justamente da necessidade de disciplinar a questao fundiária 
delimitando as terras devolutas aptas para a venda e para a instalac;:ao de 
pro jetos desenvolvimentistas. O texto da _lei reafirma a d istribuicao 
latifundiária da terra e deserdou de vez os índios de qualquer heranc;:a 
imemorial, assim como negou-lhes a condi(:8o de posseiros ou até 
sesmeiros, através de artifícios sutis que nao permitiram a confirmacao 
das posses ou sesmarias indígenas. 

Ouando foram iniciados os trabalhos de medic;:ao das terras 
devolutas da Província, havia ó interesse em demarcar com . urgencia 
terras para desenwlver a catequese e o aldeamento dos índios para evitar 
que a questao assumisse maiores proporcoes. Dessa forma, foi eleita, 
para início dos trabalhos, a área situada entre os rios Mearim e Grajaú, 
local onde se encontravam vários grupos indígenas. Era necessário 
estabelecer, de antemao, locais adequados para ,reun·ir essas oovoac;:oes e 
colocá-las sob o controle de diretores para que noo significassem um 

{ 
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empecilho aos projetos desenvolvimentistas que comec;:avam a se 
implantar. 

Também por ocasiao do trabalho de medic;:ao das terras 
públicas, o presidente da Província encarregou o cidadao Manoel 
Rodrigues de Melo Uchóa de proceder o engajamento de índios da 
Barra do Corda para picadores e serventes nos ditos trabalhos. 

O Dr. Epifanio Pitanga, da Repartic;:ao de Medic;:oes de Terras 
Públicas, ao eleger o ponto de partida para as medic;:oes, alegou que era 
urna regiao mais fértil e possu ía em suas extremidades duas Vi las, Centro 
de populac;ao e Comércio, mata rica em madeiras, mais abundante em 
cac;:a, e dispunha de bracos cómodos e possantes para o servic;:o das 
medic;:oes. 

Além dessas razoes, foi colocada também a inten~o de se 
acabar com os "protetorados de facínoras" que ali se estabeleciam sob 
as vistas de certos potentados do lugar, assim como de liberar terras 
medidas para os moradores pobres estabelecerem-se comodamente e 
tambéni para acabar-se com o abuso de haverem indivíduos que 
possuem dez ou doze léguas quadradas, quase sem lavouras e que nao 
lhes pertencem legalmente, mas pode ser facilmente vendidas, e, 
finalmente a intenc;:ao de promover o aldeamento dos índios Guajajaras 
da Barra do Corda. 

O Brasil definiu-se entao como nacao independente, subjugando 
os pavos indígenas e transformando-os de "senhores naturais de suas 
terras" em populac;:oes "sem terra". 

Esta nova postura está exemplificada no ofício que o presidente 
da Província mandou para o diretor geral dos índios, informando que 
havia expedido ordens a Camara Municipal de Barra do Corda para que 
informasse se havia terras devolutas para o estabelecimento de uma 
aldeia requerida pelos índios Antonio Joaquim Brasileiro e Diogo. 
{LEITAO DA CUNHA, 1868, p. 63). 

Em maio de 1856 alguns guajajaras solicitaram,ao presidente da 
Província,permissao para aldearem-se no lugar ltarupá. Essa permisslo 
foi concedida por tratar-se de área devoluta, entretanto, sob a 
recomendac;:ao de que o di retor dos índios os convencesse a aldearem-se 
na colonia Januária onde havia mais vantagens e recursos do governo, 
persuadindo-os de que seria o melhor para eles. 

Essa nova configurac;:a'o fundiária do país trouxe novo significa
do a expressao "terra indígena". Depois da Lei de Terras, qualquer 
referencia ao termo "área indígena" sugeria tratar-se de terra devoluta, 
portanto, terrado Estado, e nao dos índios. 

Dessa forma, quando em 1856 ocorreu o que se chamou de 
venda ilegal de terras indígenas na Comarca da Chapada, houve um 
atropelo de decisaes e providencias. De infcio, recomendou-se que, 
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como os índios eram considerados órfaos, cabia aos juízes de órfaos 
anular a transa9ao, na forma do direito. Entretanto, como nessa época 
já existiam os diretores de índios, criados pelo regulamento de 1845, e 
como estes eram os procuradores diretos dos indios, alegou-se que a eles 
caberia agir nesse caso. Foi finalmente argumentado que os diretores 
parciais eram pessoas de menor instru~ao que os juízes de órfaos e, 
portanto, ir.capazes para restituir aos. índios_ seus bens. De fato,Aes~es 
diretores nao fizeram qualquer man1festa9ao contra tal ocorrenc1a. 
(PARECER do delegado do di retor geral das terras públicas, 24 out. 
1 856 , p. 46) . 

Nesse caso, as terras em quéstao já nao eram terras indígenas, 
mas terras do govemo, destinadás a usufruto dos índios. Eram, por essa 
forma, inal ienáveis. 

Dentro dessa perspectiva legal, após a Lei de _Terras e conseqüen
temente após o regulamento de 1845, foram sendo destinadas áreas 
para a catequese e civiliza~o dos índios. A distribui~ao dessas áreas 
levava em ·eonsider~ao as regioes onde havia maior concentra9ao de 
popula~oes indígenas e maiores conflitos. A escolha dos locais dependía 
basicamente dos interesses políticos e económicos do governo ¡} nao das 
·necessidades das popul.ac;oes indígenas. 

Foram criadas, no Maranhao, 25 diretorias parciais de fndios, 
assim distribuídas: 

Ria Pindaré ...... , ........................................................... 7 
R i o Mea ri m . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rio Grajaú e Chapada ................................................... 7 
Alcantara ...................................................................... 1 
Rio Gurupi ................................................................... 4 
Viana ............................................................................ 2 
Barra do Corda.......... ................................................... 1 

Foram criados, também, 7 colonias indígenas com as seguintes 
denominac;oes: 

Barra do Corda: Colonia Dous Bracos e Nova Olinda; 
Pindaré: Colonia sao Pedro do Pindaré e Januária; 
Alto Meari1fu·: Colonía Leopoldina; 
Grajaú: Colonia Aratauy Grande e Palmeira Torta. 

Essas colonias e diretorias foram fundadas em momentos 
diferentes, a partir de meados do século XIX até o seu final. Em alguns 
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casos, diretorias parc1a1s foram transformadas em colonias. Eram 
fundadas em terras devolutas, ou entao em áreas compradas pelo 
governo para tal fim. Numa mesma diretoria ou colonia geralmente 
eram reunidos indios de diferentes grupos tribais, que para tais pontos 
eram atraídos através da distribui~§o de brindes e do fornecimento de 
u ma infraestrutu ra minima. 

Muitas colonias e diretorias na'o atenderam as expectativas que 
orientaram sua cria~, e acabaram por extinguir-se. Esse foi, por 
exemplo, o caso da colonia Pindaré que,em 1880,já estava extinta. Em 
maio de 1881 o .e__residente da Provincia oficiou ao lnspetor do tes·ouro 
público provincial autorizando-o a lavrar o contrato de aforamento das 
terras da extinta colonia Pindaré a Companhia Progresso Agrícola, pela 
quantia de 180$ réis anuais, observadas as disposic;oes da lei provincial 
n<? 1228 de 19 de abril de 1881. Nessa lei, foi comunicada a extin~ao da 
colonia como decorrencia da dispersao dos índios. (LE 1 n<? 1228 de 19 
abr. 1~81 ). 

5 -ESTRATl:GIAS. PERSISTENCIAS E CONFLITOS: O EXERCJ
CIO DA POLITICA INDIGENISTA 

O início do século XIX correspondeu a um período de 
entressafra no que diz respeito a política indigenista. Extinto e 
desacreditado o sistema de Diretório dos indios, as relac;oes entre índios .. 
e brancos atravessaram urna fase caótica. 

As estratégias definidas para o trato com os indios variavam na 
forma e nos objetivos. De um lado estavam as medidas voltadas para um 
objetivo civilizador, que inclufam práticas tais como: reedifica~ao de 
vilas para as popul~oes indígenas, aldeamento e pacificac;ao dos 
selvagens, distribui~ao de brindes entre índios aldeados e a utiliza~ao de 
missionários para a obra da catequese. De outro lado estavam as 
medidas que implicavam em práticas mais defensivas e ofensivas, que 
eram expressas através das Entradas e Bandeiras* assim como as , 
expedi~oes de apresamento. 

* Entradas: expedic;:oes particulares ou oficiais que visavam efetuar os descimentas. 
Bandeiras: expedic;:oes particulares que visavam cac;:ar índios e aprisioná-los. 
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De urna forma ou de outra, os indios eram forc;:ados a se sujei
tarem aos brancos, fosse através de formas sutis, fosse a:ravés do terror. 
Submetidos, os índios surgiam como um exército de mao-de-obra : eram 
utilizados nas obras reais, como remeiros, comotrabalhadores de r~a, 
como trabalhadores do Arsenal, como int~rpretes, e a inda como recrutas 
para o servico da Armada. 

Dentro desse caos reinava a contradic;ao e a disputa teórica. O 
controle sobre as populacoes indígenas estava a cargo das Provín~ias, e, 
por falta de urna legislac;§o ou qualquer programac;:ao a ser seguida, as 
decisoes osci lavam entre o incentivo as Entradas para rebater os ataques 
dos indios, e a defesa do tratamento brando que deveria ser dispensado 
como estratégias de civiliza<;ao. · 

As decis0es eram tomadas a merce das situac;:oes e dos interesses 
daqueles que estavam controlando o poder. ~m algumas ocasioes eram 
também tomadas decisoes a revelia das ·autondades competentes, numa 
descentraliza<;ao espontanea, característica da desorganizacao. 

5.1 - índios: urna ameaca a ser contida 

Os dados históricos evidenciam que, desde o inicio do século até 
a década de 30, o índio era encarado como urna ~mea<;a a ser contida. 
Expulsos que vinham sendo de suas terras~ em v1,rtu~e do. avaneo d~s 
frentes pioneiras de expansao da econom1a, os 1nd1os at1ravam-se as 
correrías atacando as fazendas e lavouras da Província. 

Á polftica indigenista desse período esteve assim marcada pelas 
estratégias ofensivas e defensivas que implicav.am na necessidade de 

-- ~labo.rar planos para por fim as correrias dos índ1os. . .... 
As denúncias de ataques espocavam das diversas reg1oes da 

Provincia e providencias eram cobradas .. Geralmente, as ac?es er~m 
pautadas em um principio curativo e localizado. Exemplo d1sso~ fo1 a 
autorizac;ao dada, em setenibro de 1817, ao chefe de. divisa_o e 

.. intendente da Marinha para fornecer ao Ten. Cel. Joaqu1m Jose da 
Costa Portugal, comandante do Mearim, a pólv~ra e chu~bo ~omp~ten
te para a defesa contra as incursoes do gent10 que v1nha 1nvad1ndo 
aqueles locais e fazendas, assim como os novos estabelecimentos rurais 
pelo rio Grajaú acima. 

. Ainda antes da independencia, o major FRANCISCO R IBE 1 RO 
(1819, p. 308), que já havia comandado várias expedi<;oes para fazer 
frente aos índiÓs, sugeriu algumas ac;Oes para o trato com os mesmos. 
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Na época, elas nao foram executadas, mas posteriormente, quando da 
criacao das colonias indígenas, várias das propostas foram consideradas. 
Em síntese, sua sugestao era : 

ºUma sólida instru~ao do systema social que fazia a nossa 
civiliza~ao, quaes eram as leis que os sustinham e quaes os 
castigos destinados para aquel/es que as infrigiam. 
A ffixarem-se-lhes limites territoriais, como tres legoas, 
dentro dos quaes fizessem suas lavouras e ca~adas, sem que 
por motivo algum podessem sahir del/es, em quanto nao 
fossem bem instruidos no nosso idioma, usos e costumes 
bons em que deveriam ser prontamente encartados por 
homens dignos, que para esses fins se /hes designassem; 
at;.sim como também se /hes forneceriam por conta do 
Estado as subsistencias precisas. 
Fazel-os tremer aos primeiros delictos commetidos e ainda 
muito mais se reincidissem." 

Pode-se perceber que a intencao era manter os índios reclusos 
em um det.erminado espac;:o físico, de modo a liberar as áreas por onde 
perambulavam, e tomá-los cientes do poder de repressao da sociedade 
envolvente. 

A primeira tentativa no sentido de elaborar um plano de a~oo 
que prevenisse os ataques dos gentios, ocorreu em 1822. A Junta 
Administrativa do Governo solicitou, ao já referido Sr. Portugal, que 
elaborasse um plano de estradas ao gentío, a fim de afugentá-lo. Mllito 
embora o Sr. Portugal considerasse válida a iniciativa do Governo no 
sentido de dar sossego aos agricultores que viviam sendo ameac;ados pe
las correrias indígenas, aproveitou a ocasiao para levantar duas questoes: 
primeiro indagou sobre o destino que seria dada as numerosas tribos 
selvagens que viviam ocupando as melhores matas. Em segundo lugar 
indagou sobre a forma de tornar úteis homens até entao inúteis. Seus 
questionamentos advinham do fato de achar que o plano de entradas 
nao seria suficiente para dar contado problema indígena. 

uaffugentar o gentío, socega por tempo as suas inva~tJes, 
porém nao preenche nossos desejos e esperanr;as porque 
será de huma horrosa despeza o sustentar diariamente 
destacamento afim de os conter para longe dos estabeleci· 
mentos havendo também a dificuldade de se poder formar , . 
um cord§o pelas estensas matas... O atacar as alde1as, 
abrigando-os a descer pelos centros para as terras se 
poderem povoar, sao já meios conhecidos de cujos resulta· 
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dos nada apparece hoje que convide a adaptarrem-se: 
portanto o gentío inerte por natureza, acostumado as suas 
correrías donde percebe fructos e utensilios de lavoura, 
que elles nao cogit6o haver por outros meios se tornarlio 
impacientes e desaforados pela sujei~lio em que quizerem 
conter, por isso mesmo que o cora~ao humano agitasse 
com mais celeridade para o mal que para o bem; quanto 
mais aquel/es semi-racionais, estUo ainda muito chegados a 
natureza imperfeita; e por isso o roubo, o incendio e o 
assassfnio nao sao crimes e seus olhos tao execrados como 
a face do mundo político e isent5o .os lavradores batidos de 
mais perta. O removellos (que será a meu ver o iJnico 
plano adoptive/J para longe das matas donde nascerlio, e 
torna-los úteis a Provincia em traba/has próprios, seria 
hum meio cuja utilidade o futuro demonstraria, porém do 
futuro he que devem nascer estas utilidades, isto mesmo 
forma a incerteza e a dificuldade." (JOAQU IM PO RTU
GAL, 1822, n9 98). 

O discurso do Sr. Portugal nao ·é rico, apenas no questionamen
to das estratégias a serem adotadas no trato comos índios, mas também 
como expressao de urna ideologia que perpassava. as mentes de várias 
autoridades da época e que definia o índio como um ser inútil, 
semi-racional e inerte por natureza. 

Na sessao do Conselho de Governo de 06 de junho de 1829, 
foram discutidas algumas sugestoes feitas ·pelo Sr. Portugal, que, na 

. ocasiao, já ·nao ·era mais comandante do Mearim, no sentido de evitar os 
ataques dos gentios. O conselheiro Costa Ferreira considerou que, 
apesar de válidas as sugestoes, constituíam um plano geral que requería 
tempo para ser executado e, naquela ocasiao, faziam-se necessárias 
medidas urgentes para acautelar as agressaes dos indios. Este conselhei
ro sugeriu_, entao, que ficasse a cargo dos juízes de paz a responsabilida
de de repelir tais agressoes, pois era da competencia destes. Essa 
proposta nao foi acatada pelos demais conselheiros que argumentaram 
que, em se tratando de rebater inimigos internos,cumpria-se empregar a 
fo rea armada só para a defesa . 

A propósito da sugestao do conselheiro Costa Ferreira, é bom 
esclarecer que, o juiz de paz era a autoridade máxima a nível do distrito 
e era eleito por voto popular. Entretanto, só podiam votar as pessoas 
com renda superíor a 100$)00 réis e, freqüentemente, essas eleicoes 
eram fraudulentas. 

O jo mal Farol Maranhense, em seu nQ 89, publicou a carta de 
um leitor assinada com o pseudónimo de "hum guajajara", denuncian-
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do fraude nas eleicoes para juiz de paz da freguesia de N. Senhora da 
Lappa e Pias do ~ugar de S. Miguel, onde o vigário, querendo eleger 0 
comandante, que aliás nao tinha sequer condicao legal para candidatar
se, proibiu que mais da metade dos índios votasse. Essa denúncia foi 
encaminhada oo conselho de governo que, em sessao de 30 de junho de 
1829, considerou-a sem fundamento.· 

A argumenta<;ao do governo,com relac;ao a ausencia de medidas 
mais sistemáticas no trato com os índios, era baseada na urgencia com 
que as decisaes precisavam ser tomadas e as ac;oes executadas. Portanto 
med!das d~ cará~er mais ge~al eram raras. Um exemplo desse tipo d~ 
medida esta cont1do no ofíc10 que o presidente da Província remeteu t.ts 
autoridades de Viana, Monc;ao, Mearim, ltapecuru-Mirim, Trizidella, 
~a~ias, Pa_stos Bo~s, Balsas, recomendando que os ataques dos 
ba~aros invasores fossem repelidos pela tropa de 1ª ou 2ª linha, 

como· fosse conveniente, podendo também ser empregados paisanos 
amestrados neste genero do combate. (JOAQUIM PORTUGAL 1822 
n<?113). ' ' 

Em 1830, ainda nao se havia tomado nenhuma decisao mais 
abrangente com relacao as correrías de índios, muito embora já 
ho~ves~e referencia a um plano que estaria sendo elaborado pelo corpo 
leg1slat1vo. Na sessao do Conselho de Governo de 28 de maio desse ano, 
o presidente ponderou que, estando próximo o período em que os 
índios selvagens costumavam fazer suas correrias*, era indispensável o 
emprego de medidas para proteger os lavradores enquanto nao ficasse 
pronto o plano de catequese e civilizacao que estava sendo elaborado. 
Sugeriu-se que fossem adotadas as mesmas medidas do ano anterior, por 
serem reconhecidos os seus exitos, com a recomendac;ao de toda 
circunspecc;ao e prudencia para evitar o abuso da forca que deveria ser 
usada apenas na defensiva. 

* Eram ~oes defensivas dos grupos indígenas que consistiam numa forma de se apos
sarem de instrumentos de producao, para desenvolverem seus cultivos, e também de 
generos alimentícios, através de furto nas fazendas. Os ataques no período d<? in
verno (de janeiro a julho) se caracterizavam por furtos de generos nos paióis e arma
zéns. No venio pretendiam obter machados e enxadas para darem in ício a chamada 
fase da "derrubada" - in icio do ciclo agrícola. 
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As Entradas eram, assim, a estratégia para rebater os ataques dos 
gentíos em suas correrías. Ao lado da necessi~ade de def~sa estava a 
preocu~a<;ao coma civiliza~ao e, portanto, o cuidado em nao abusar da 
fo~a. 

Na reur:tiao do Conselho de Governo de 04 de junho de 1830, foi 
discutido um ofício do juiz de Paz de · S. Francisco Xavier da Vila de 
Mon(fao que solicitava aµtoriza<;ao para entrar em urna aldeia Timb~ra 
que estava desejosa de entrar em paz com os brancas. Foram, entao, 
definidas as seguintes condi<;oes para a realiza<;ao de tal empreitada : 

"1. Que o Julz de paz nao entrasse na aldeia sem o 
consentimento dos Indios; 

2. Que diante da recusa dos Indios n§o se cometesse a 
menor hostilídade; 

3. Que a forr;a só fosse utilizada nos limites da necessária 
defesa; 

4. Que se empregaria toda sagacidade e prudencia para 
persuadir os Indios de que eram procurados para 
gozarem das vantagens da civilizar;Uo, do comércio com 
os brancas e para participar da felicidade que se acha no 
seio da santa religi6o católica e que muito embora nao 
quissessemos ofende·los, estávamos dispostos a cas_tigar 
os insultos." (FAROL MARANHENSE, 1830, n<? 203). 

Muito eillbora as Entradas fossem a estratégia mais utilizada no 
trato com os índios no come<;o do século, a preocupa<;ao com medidas 
civilizatórias também se fazia presente, se bem que em menor escala. 
Em fevereiro de 1814, o gover.no da Provincia decidiu reedificar a vila 
de Monc;ao do Carará, antiga aldeia indígena, elevada a vila pelas leis 
pombalinas. Para tanto, o Presidente Paulo José da Silva Gama elegeu o 
comandante da vila . de Monc;ao para administrar os servi<;os e 
delegou·fhe a fun<;ao dé reunir e 'conservar os habitantes daquela vila 
com a disciplina ·necessária pa_ra sua subsistencia. 

As providencias recomendadas para tal des·empenho; previam,em 
primeiro lugar, 'a edificac;ao de urna igreja com casa própria, para nela 
habitarem dois religiosos que seriam encarregados do pasto espiritual 
daqueles pavos, e; em segundo lugar,' a organiza<;ao de um aquartelamen
to militar para o ·cabo e o edificio da camara. Depois disso deveria o 
administrador tentar reunir as familias indígenas que estavam dispersas 
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pelo território da capitanía e traze-las de volta aos seus domicílios. Para 
resguardar o desempenho de suas func;oes, ser-lhe-ia fornecido um 
corpo de tropa armada que seria mantido para evitar ataques de nac;oes 
inimigas, ou qualquer opressao, insulto ou injúria. Também cabia ao 
administrador ser um vigilante pai de familia, contanto que essa 
paternal vigilancia nao descaísse numa confianc;a indolente que o 
pudesse fazer vítima do descuido, nao esquecendo da natural descon
fian<;a e atrai~oamento dos indios. Recomendou·se, ainda, que nao ·só a 
postura defensiva era suficiente. Fazia-se necessário, também, urna a<;ao 
ofensiva de mostrar para as na<;oes gamelas, manajós, timbiras e 
guajajaras, "a pureza da n~ssa santa re~igi~o" e . a importan~ia de 
participarem do "doce gremio da nossa 1gre1a e v1verem deba1xo da 
prote<;ao das leis do Estado, conhecendo e sentindo o quanto asstm 
poderh ficar felizes". (PAULO GAMA, 1814, livro 3, of. n<? 608). Por 
outro lado, havia também a preocupa<;ao em incentivar a agricultura e a 
cria<;ao de gado com o objetivo de congregar muitas familias, nao só de 
indios, mas também das outras classes de gente livre, estimulando as 
relac;oes comerciais entre os vassalos portugueses e todas as nac;oes de 
indios espalhadas e errantes por toda a extensao dos rios Pindaré, Mea
rim Grajaú e seus centro~. até f?astos Bons, como também os que vivem 
po/ todas as terras das margens do rio Sumassu í até o limite com o Pará. 

Além da preocupa<;ao com a reestruturac;ao de vi las, já existen
tes havia também o interesse na pacificac;ao de índios selvagens. A ac;ao 
de 

1

pacificac;ao dos índios estava diretame~te relaci~nada a necess~.dade 
que se colocava de expansao da lavoura do algodao e o consequente 
interesse nas áreas ocupadas pelos índios que, a continuarem selvagens, 
nao permitiriam o confisco e ainda se manteriam co~o urna ?meac;a em 
potencial de ataques. Co,m esse fim, o mesmo Presidente Silva Gam~, 
encarregou o capitao Francisco José Pint? de M.a~~lhaes ~; concluir 
urna povoac;ao no ria Grajaú para nela situar, c1v1llzar e meter e~ 
tráfico moral" os índios selvagens daquele contorno. Para tanto , fo1 
colocado a disposicao do mesmo capitao um destacamento para o 
arranjo da povoac;ao, com a recomendac;ao de disciplin? no tratamento 
dos índios: afabilidade, sem contudo perder o respe1to. Entretanto, 
acrescentou: "Se algumas dessas na<;oes corresponder atraic;oadamente 
a fiel alianc;a com que forem tratadas, deve-se depois de ~s~otados os 
meios suaves, fazer-lhes reconhecer pela seriedade da pun,H;;ao qu.anto 
devem respeitar o poder das nossas forc;as e como sera P,r~ve1toso 
viverem na nossa alianc;a e aproveitarem-se fielmente dos subs1d~o~ com 
que lhes procuramos a sua felicidade no .gozo d'aquella paz civil ~ue 
nao conheciam. Todos os índios que forem aprisicsnados nestas a~oes 
hostis deverao ser remetidos para a capital pois nao poderá ficar um 
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índio só com a mínima aparencia de escravidao para que nao entre na 
isca destes infelizes e desconfiadíssimos selvagens que pode caber na 
magnanimid~e e benevolencia de quem os socorre a vil protec;:ao de os 
chamar ao captiveiro". (PAULO GAMA, of. nQ 1426, 1817, liv. 1). 
Também nesse caso foi recomendado o incentivo ao comércio que era 
visto como a grande cartada para o sucesso da empreitada. Foi, 
inclusive, feita a sugestao de abertura de estradas e de concessao de 
facilidades para a navegacao. 

Os planos civilizatórios expressavam todo o etnocentrismo que 
pautava as relac;:oes entre índios e brancos. Tanto no caso da 
reedificacao da vila de Monc;:ao, como no caso da criac;:ao da povoac;:ao 
do Grajaú, está explícito o interesse em deixar claro para os índios qual 
o melhor lado e qua! o mais poderoso. As tentativas dos índios de 
incursionar pelas terras da regiao eram consideradas insultos; as 
investidas dos brancos nas terras ind~nas eram consideradas convites 
para o reino da felicidade, da santa religiao e da paz civil que os indios 
nao conheciam! 

Havia, também, outras estratégi"as muito utilizadas no trato com 
os índios, que remetia aos velhos tempos da escravidao. Tratava-se do 
aprisionamento de índios que se dizia estarem cometendo hostilidades 
e, em seguida, era efetuada a venda desses mesmos índios. O jornal O 
Conciliador do Maranhao, no seu número -44 publicou a carta de um 
leitor denunciando esse tipo de artimanha: "Nesta terra os milicianos 
sao para tudo, para entradas em auxílio a hum Joao Alves Sertanejo, 
que aqui existe, e com o frívolo pretexto de dizer que os Índios 
selvagens cometem hostilidades, este sertanejo vai-se agarrando, e 
vendendo-os; para isto sao constrangidos os milicianos poraquele 
comandante e se algum .de nós pega algum nao se nos consente 
vendel-o·." (M. G., 1821, nQ 44). 

Esse discurso do miliciano, aparentemente pró-índio, represen
tou, de fato,um desabafo contra o constrangimento a que os milicianos 
esta'va~ sujeitos e a negac;:ao, aos mesmos,'.das benesses usufruídas pelo 
tal Sr. Sertanejo, já que a estes nao era permitido vender os índios 
capturados. O discurso deixou claro também que nao era apurado o 
fato de os índios estarem ou nao cometendo hostilidades. 

Muito freqüente, também, era a utilizac;:ao da mao-de-obra 
indígena por particulares. Nesses casos, a relac;:ao geralmente chegava a 
extremos, sendo reestabelecida a escravidao. Com relac;:ao a esses 
abusos, a junta provisória e administrativa do govemo da Província 
mandou declarar que: "He proibido escravizar índio algum, por 
qualquer título, por mais especioso que seja, ficando un icamente 
permitido em attenc;:oo ao progresso da educac;:ao e civilizac;:ao dos 
mesmos índios, o serem elles entregues em quanto menores, e de ambos 
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os sexos, a pessoas de conh~ida próbidade, para que por ellas sejam 
educados, d~v~ndo a~ authondades _competentes fiscali~ar que sejam 
tratados com human1dade e sem v1ola~ao dos diretios que lhe sao 
concedidos." (ARTIGOS de off ício, 27 mar. 1822, nQ 74). 

Essa decisao da Junta Provisória, ap.esar de muito ~lara no que se 
re fe re a proibicao da escravidao indígena, deixa explícita outrá 
estratégia civilizatória, que consistia na entrega de índios menores a 
cidadaos probos, para serem educadosr sob fiscalizac;:ao das autoridades. 
Sabe-se, entretantn, .que essa medida resultava em mais urna forma de 
servidao e maus tratos, já que a fis~ali'zac;ao das autoridades nunca foi 
fe ita com rigor. Prova disso, foi· a circular· que o presidente dá Província 
enyiou a tód~s os juízes de órfaos;exigindo providencia$ enérgicas para 
evitar que indivíduos comprassem os filhos dos índios, abusando de sua 
simplicidad~, para serem conservados em perfeita escravidao dando
lhes rigoroso trato. Ordenou, entao, que cada juiz de paz im~edisse a 
saída de qualquer índio menor do Distrito de sua Jurisdic;:ao, sem que se 
tivesse verificado um contrato ~e locac;ao de. servi~os, no qual 
intervenham os país dos índios m~nores, ou seu curador, sendo punidos 
todos os contraventores. Na mesma oportunidadeforam enviadas ao chefe. 
~e poi ícia, para serem remetidas as varias autoridades corr:petentes, 
1nstru~oes sobre a maneira de se prevenir o esc~ndaloso abuso de se 
terem indígenas a servi~o de pessoas particulares s.em .que recebam os 
índios,, pelos servic;:os prestados, pagamento algum. (ANGE LO MU N IZ, 
1845, livro 6, of. n<? 198). 

Os exemplos dessa prática eram mu itos. Em 22 de novembro de 
1831, o presidente da Província ordenou ao diretor da colonia Pindaré 

·que entregasse;ao Ten. Cel. Jacintho José Gomes, dois (ndios Guajajaras 
de menot idade, devendo este senhor ficar responsável pela educac;:ao 
dos índios soba inspec;:ao do referido diretor da colonia. 

Esse tipo de prática perdurou por todo período Imperial. Em 
setembro de 1885, já no final do lmpério, foi levada a .. p~senca do 
chefe-de polícia da capital uma índia menor de nome Joaqtiina, que 
residia na companhia de Francisco de Paula Carvalho e de sua mulher. 
Essa índia havia fugido da casa em que estava, em fÚnclo dos maus 
tratos que vin.ha recebendo. O chefe de polícia decidiu, endlo, depositar 
a dita india na casa de um alteres até que o juiz de órfaos providenciasse 
o destino que lhe devia ser dado. Foi realizado corpo de delito na fndia 
e comprovado sinais de arranhoes na cabeca e cicatrizes d~ ferimentos 
feitos com instrumentos cortantes. 

Por essa mesma época, ou seja, início .do século, discutia-se 
também a necessidade de serem utilizados padres na catequese dos 
índios. J:'dmiti'a-se que estes seriam de bom proveitQ já que esta :era urna 
das obnga~oes dos padres, a salvac;:ao das almas e a pn¡~paga~ao da 
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retigi&> entre os selvagens. Na sessao de 8 de julho de 1825 do Conselho 
de Governo, foi proposto que o presidente entrasse em acordo com o 
b1spo .ci1ocesano para realizar tal fim. Mas., essa idéia só veio de fato 
ganhar corpo, quando o lmperador do Brasil ordenou ao presidente da 
Provincia de Pernambuco que mandasse vir para a Provf ncia do 
Maranhao dois missionários capuchinhos, dentre os oito que haviam 
chegado naquela Provincia. Essas medidas, de certa forma, evidenciavam 
o reconhecimento, por parte do governo, da falta de habilidade no trato 
com os indios e até mesmo de sua incapacidade em desenvolver, a 
contento,um programa de civiliza~o. 

Ao lado do lmpério~ o governo esteve sempre as voltas com a 
contratacao de missionários para o trabalho com os índios. Em 1860, 
através da Lei n~ 772, o govemo foi autorizado a contratar um 
missionário, nacional ou estrangeiro, para a colonia Leopoldina, para 
ser pago por canta dos rendimentos da mesma. Essa providencia foi 
extensiva a todas as colonias. Foi também estipulado que deveria ser 
dada preferencia a missionários de ordens . que se dedicavam a 
agricultura. 

Em junho de 1877, o presidente da Provincia solicitou ao 
ministro e secretário d'Estº dos Negócios da Agricultura., _Comércio e 
Obras Públicas que providenciasse a vinda de pelo menos 5 capuchinhos 
para dirigirem as colonias indígenas. 

Em 27 de outúbro de 1832, foi promulgada urna lei imperial 
revogando as cartas . régias que autorizavam fazer guerra e pór em 
servidao os índios aprisionados (Carta Régia de 05.11.1808, Cartas Ré
gias de 13.05.1808 e de 02.09.1808). Por essa mesma lei, instituiu-se a 
tutela dos indios que passaram a ser considerados órfaos e subordinados 
a tutela dos ju fzes de 6rfaos. Os indios passaram, entao, da condic§o de 
prováveis escravos para a condicao de crianc;as grandes que precisavam 
da prot~ao e ajuda do governo para atingirem o grau de civilizac;ao de
vido. A instituic;ao da tutela impunha-se, assim, como urna missao civili
zadora, e baseava-se no principio de que os indios precisavam ser cui
dados até quando fossem iguais aos brancas. Em outras palavras, isto 
significava respeitar o índio e resguardá-lo, na condi~o de que esse in
dio se transfigurasse, deixasse de ser índio, ou melhor sa ísse da 
condicao de infancia da humanidade para seu estágio supremo de 
civi lizacao. 

Enquanto isso, as estratégias definidas para o trato com os 
índiqs permaneciam difusas e, em resposta as correrías dos indios pelas · 
fazendas e lavouras, continuavam sendo autorizadas as Entradas. Para 
esse fim, na sessao do Conselho Geral do Governo da Província de 
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01.12.1832, foi comunicada a criacao de duas companhias de ligeiros 
destinadas a defesa dos habitantes dos lugares infestados pelos índios . 

No trato com os índios; com os quais já se estava em contato, 
foi estabelecida a prática de distribuicao periódica de brindes, que 
constavam de tecidos, missangas, e instrumentos de trabalho. A medida 
em que ia aumentando o número de índios "pacificados" passaram a ser 
freqüentes . as vindas de índ ios a capital para exporem a presidencia da 
Província suas reivindica~es. Esse fato pareceu incomodar as autorida
des e os cofres públicos, pois em marco de 1838,o presidente deuordem 
para alguns juízes de órfaos para que tomassem providencias para fazer 
cessar as freqüentes idas e vindas dos indios a Capital, levando em conta 
as despesas que isso acarretava, "além de outros inconvenientes".* 

No mesmo ano de 1838 parece ter havido urna preocupa«;:ao 
por parte do governo, em desempenhar, de forma mais planejada, as 
ac;oe~ voltadas para a civilizacao dos indios. A presidencia da Província 
enviou a todos os juízes de órfaos urna solicitac;ao de informac;oes sobre 
as aldeias de índios, objetivando obter dados sobre populac;ao, 
dificuldades surgidas no desempenho da tutela, e a assistencia que 
estava sendo dada. 

t importante observar que, nesse momento, a abolic;ao do 
tráfico do escravo africano já ganhava corpo. A Leí de abril de 1831 já 
previa a proibicao do tráfico e a ameac;a de escassez de mao-de-obra 
comec;ava a preocupar. 

Entretanto, apesar das preocupac;oes do governo, nao foi 
encontrada nenhuma resposta a solicita~o fe ita . pelo presidente da 
Provincia, e por outro lado nao se teve acesso a nenhum plano de acao 
do govemo que tivesse sido baseado nessas informa~es. 

Urna medida civilizatória;bastante aplicada nesse período, foi o 
engajamento de índios para o servi~o da Armada Nacional. Essa ac;ao foi 
autorizada pelo Aviso de 29 de maio de 1837, da Secretaria D'Estado 
nos Negócios da Marinha. Com base nesse aviso, o presidente da 
Província recomendou as autoridades competentes que providenciassem 
o engajamento dos indios e que, na medida em que esse engajamento 
nao ocorresse voluntariamente, deveria ooorrer o recrutamento. 

*Por exemplo,o ofício que o Presidente remeteu ao Juiz de ótfaos de Viana de 14 de 
marco de 1838. Magistrados, L. 3. p.167. of. 16. 
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Esse tipo de ac;aodesenvolveu-se ao longo de todo o período 
Imperial. Em fevereiro de 1868, o p':sidente auto~i~ou a~ d iretor geral 

;dos indios expedir circulares aos d1retores parc1a1s, orientando-os a 
obter, por meios exclusivamente suasórios, alguns homens das referidas 
aldeias para irem incorporar-se ao exército em operac;ao. Ressalt?u que 
esses índios deveriam vir por boa vontade e sem constrang1mento 
algum e que fossem sadios, robu~tos e tivessem a idade conve~i~n~e. Em 
marc;o, o presidente mandou informar ao delegado de Vitoria que 
fomeceria passagem e roupas para os índios que viessem se engajar no 
servic;o do exército. . 

Em 2 de fevereiro de 1876, o presidente esclareceu ao d iretor 
da colonia Dous Bra(fos que só deveriam ser incluídos, no alistamento 
para o servic;o do Exército e da_ Arma~a, os ín~ios que fiz.essem pa~~ d,a 
comunhao brasileira, segundo 1nstru90es cont1das no Aviso do M1n1ste
rio dos Negócios da Guerra, de 30 de junho de 1875. 

A utilizac;ao da mao-de-obra indígena,como peoes de construc;ao 
de estradas, foi outra forma de explorac;ao do índio que pode ser 
definida como mais urna tentativa visando a "civili~ac;ao". Em setembro 
de 1844, o presidente da Província autorizou ao diretor da povoa~o de 
Barra do Corda empregar índios, Guajajaras e Matteiros, na obra de 
construc;ao de urna estrada ligando Barra do Corda a Pedreiras. Na 
mesma ocasiao, foi feita a recomendac;ao no sentido de que os índios 
fossem tratados com toda moderac;ao de modo que sentissem a 
necessária protec;ao e amizade e pudessem continuar a oferecer as 
vantagens que se pudesse tirar de sua civilizac;ao. 

Por detrás dessa inten~ao civilizatória estava o interesse em 
manter os índios ocupados nos trabalhos das estradas, após o confisco 
de suas terras, para · evitar um clima de tensao social. Por outro lado, 
considerava-se que, para esse tipo de trabalho, os índios eram capazes. 
Nessa época, já era significativa a quantidade de homens livres que 
faziam ameac;as nas margens do ltapecuru, o que agravava as preocupa
c;oe·s, pois os índios podiam reunir-se com esse contingente. Por essa 
razao, foram criadas a. Poi ícia Rural e o Carpo de Poi ícia da Província. 

Essa prática, de engajar índios como peoes de estradas, teve 
continuidade com a expedic;a'o, em 25 de julho de 1854, de um 
regu lamento criando um corpo de trabal hado res composto de índios, 
tirados das aldeias existentes nas imediac;oes da mesma vila de Barra do 
Corda. Este corpo de trabalhadores teve, como fim, cuidar da abertura, 
conserto e conservacao de tres vías de comunicac;ao terrestres que 
partiam do ponto da vita de Barra do Corda e iam, urna até a vila da 
Chapada; outra, até Caxias e outra levava aos campos de Anajatuba. 
Estas vi as facilitariam o comércio interno da Província. De fato, a 
década de 50 foi marcada pela preocupac;:§o com a construc;:ao de 
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estradas e infra-estrutura de um modo geral, com o objetivo de ligar os 
sertoes as áreas agrícolas e cidades importantes. . 

De acordo com o referido regulamento, que cnou o corpo de 
trabalhadores índios, o alistamento dos peoes dar-se-ia em ~urmas de 30 
a 40 fndios sendo que cada turma prestaria servico por do1s meses, sob 
a supervisa~ de um diretor, que determinaria as horas de t~~b.alho e 
descanso e de um feitor que faria o acompanhamento d1ano dos 
trabalho;, além de um cabo, encarregado de cada sec;ao. Aos fndios, 
ficou estipulado o pagamento de um salário - aliás o menor salário 
dentre todos - de 7$100 réis, enquanto que o do diretor, por exemplo, 
era de 100.SOOO réis. O pagamento desse salário ~ra, via de ,reg_ra, 
efetuado em· mercadorias e generas. Arém dos venc1m·entos, os 1nd1os 
-recebiam, também, urna ra<;ao diária de carne, farinha, sal~ ~uardente. 

Ao diretor desse corpo de trabalhadores, Sr. Tiburc10 de Souza, 
foram dadas as seguintes instruc;oes: -

n1. Após concluir o a/istamento dos fndios Vmce emprega
rá a 1'! turma de operários na abertura e conserto da 
estrada, que deve partir da Vi/a de Barra <:fo Corda a 
paragem denominada Pedreira no Alto Meaflm; 

. 2. Neste mesmo ano e, com a maior brevidade possfvel, 
fa9a Vmce seguir da Vi/a de Barra do Corda o número 
de Indios que for necessário, acompanhados de um 
feitor inteligente, que conhe9a e dirija os rumo.s .para 
abrirem uma picada que vá ter a povo~ao da Tflz1della 
defronte da cidade de Caxia$; 

3. Concluida que seja a picada Vmce ins'pecione e de 
imediatamente parte a este Governo da dire~lo e ~umo 
que seguiu, de sua extensao por legoas, da. quant1dade 
dos terrenos que atravessou'e se de cambos de crear o se 
de mattas virgens, dos productos indígenas que se 
ecobrirlio, das tribos de Indios selvagens que se encon
trar5o com declara~ao de sua Indo/e e numero provavel 
e finalmente de todos e quaesquer factos e circunstan
cias, cuja interesse por qualquer man;jra. Palacio do 
Gov. do Maranhao 8 de agosto de 1854. · 

Nesse mesmo ano, o presidente da Província ordenou ao d·iretor 
dos fndios Guajajaras, Manoel Rodrigues de , M~lo Uchoa,. que pres~asse 
ao diretor do carpo de trabalhadores dos 1nd1os toda ªJ:u?a poss1vel, , 
desde o alistamento dos índios, até a tarefa de convenc1mento dos: 
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mesmos índios com rela~o as vantagens que lhes resultaria a prest~ao . 
de servic;:os ao governo. Também responsabilizou o diretor dos mesmos 
índios por qualquer falta que viesse a ocorrer em decorrencia de má 
vontade por parte dos índios. 

Após o inicio dos trabalhos,discriminados por esse regulamento, 
foram feítas algumas altera~es no corpo de trabalhadores, sendo entao 
aumentada a rac;:ilo de carne e farinha para os índios e permitido que as 
lidias acompanhassem seus maridos. Foi também alterado o número de 
trabalhadores, havendo urna reducao. Posteriormente, foi fornecido um 
fardamento para os capitaes das tribos guajajaras que compunham a 
companhia de trabalhadores. 

No final da década de 30 e início da década de 40, a situac;:ao 
nas regioes de Codó e da Chapada foi marcada pela intensificac;:ao de 
qonflitos. A solu~ao adotada em tais casos continuava sendo a 
organiz~ao de Entradas para rebater os índios, geralmente associadas ~ · 
contraditória recomendac;:ao de que houwsse brandura no trato com os 
índios. Esse clima de tensao favoreceu a e.laboracao de estratégias ·mais 
sistemáticas, decorrentes de um planejamento mais gerat. 

5.2 - f ndios: urna mio-de-Obra a ser aproveitada 

No Maranhilo Provincial , duas formas sistemáticas distintas de 
ac;:ao com relac;:ao aos povos indígenas foram 1introduzidas. Urna delas, 

' ' de ambito local, incentivava a criac;:ao de colonias ou missoes indígenas. 
A outra, de caráter geral, pois tratava-se de urna lei imperial, propunha 
o aldeamento dos índios subordinados a diretores parciais que, por sua 
vez, estariam subordinados a urna diretoria gen;1I de ambito provincial. 
Ao que parece, as duas estratégia·s de ac;:ao nao só complementavam-se 
como, em alguns momentos, confundiam-se. O presidente da Província 
JOAQUIM FRANCO DE SA (Mensagem, 1874, manusc.) assim 
considerou as duas estratégias: "Combinados os dois sistemas ter-se-á a 
produc;:ao da uniao mais ampla e poderosa por seus maiores recursos em 
favor da massa geral dos rndios": 

1: interessant_e observar que o referido presidente sugere, na sua 
fala, que os dois sistemas serao favoráveis a massa geral dos índios. De 
fato, o que menos se pretendía com aqueles dois sistemas era favorecer 
o índio, mas sim subjugá-lo e torná-lo produtivo para o govemo. A 
intencao era instruí-lo nas normas da religiao católica, de modo a 
prepará-lo para substituir a mao-de-obra gerada pela escravidao negra, 

. ) 
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que come~va a dar sinais de seu próximo desaparecimento. Nao era 
mais suficiente apenas rebater o gentío. Era preciso atraí-lo e civilizá-lo. 
Para tanto, seria.m utilizadas as missOes e as diretorias parctais. 

i; certo que os índios foram pensados como alternativa para a 
mao-de-obra africana, mas com. restric;:oes. Alguns administradores ad
mitiam que o índio nao se prestava para o trabalho da lavoura, mas so
mente para servir de remeiro, trabalhador de estradas, etc. Gssa opiniao 
possu ía também um cunho racista. Era difícil, para os fazendeiros de en-. 
tao, admitirem o índiá como trabalhador livre, até porque era conside
rado naturalm·ente indolente e incapaz. 

Foí, entao, que, para resolver o problema da falta de brac;:os, 
ace·nou-se com a medida redentora da ·introduc;:ao de brac;:os livres, via 
imigrac;:ao estrangeira. O Presidente FRANCO DE SA (Relatório, 1847) 
defendeu essa posic;:ao: 

"Eis aquí senhores, .na opini6o dos respeitáveis estadistas 
do nosso pals a primeira necessidade da indústria, e 
prosperidade do Jmpério. Temos imensas terras '! numero
sos estabelecimentos, aqueles jazem sem ratea.mento, .estes 
definham em prod11t;10., tudo por falta . r:Je .br.~os; e como o 
trtlfico humano nao pode nó-lo fornecer, cumpre que . o 
Estado a todo custo promova a emigra~lo estrangeira de 
traba/hadares livres e que a na~o se preste a todos os 
sacrificios para con~uir este remédio salvador". 

Foi pensando na introducao de brac;:os livres que se elaborou um 
programa de colonizac;:ao. Tratava-se de urna política que objetivava, 
através da aplicac;:ao de várias medidas, prover a agricultu.ra de um 
potencial de mao-de-obra. Essa mao-de-obra devia ne~ssariam~nt~ ser 
de origem estrangeira, por suporem que possuía atributos tecn1cos, 
suficientes para preencher a necessidade de introducao de métodos de 
cultivo mais racionais. 

Esse tipo de colonizacao nao se confundía com a "coloniz~ao 
militar", que havia sido estimulada pelo Estado, visando asseg~rar o 
domínio de territórios de possiveis contestac;:ao da soberan1a, ou 
mesmo, ocupac;:ao efetiva de territórios alheios. Era tam~m d~ferente 
da colonizac;:ao indígena que se realizava na Provrncia. Esta última. era 
exatamente a que vinha sendo posta em prática e que p~tend!a a 
pacificac;:ao e a civilizacoo das populac;:Oes indígenas. Alem a1sso, 
objetivava também formar um exército de m§o-de-obta oar.a ser 
utilizado nos momentos críticos. 
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A colonizaclio, associada com a imigracllo estrangeira,era vista 
fundamentalmente como o caminho para resolver o problema dos 
bracos para a lavoura, e dotar a Província do necessário conhecimento 
técnico-agrícola. lsto podía ser feito prescindindo de escolas, já que os:. 
trabalhadores introduzidos já deviam ser especializados. Esse projeto 
estava também associado a ideología de revolucao industrial, em voga 
na Provincia. 

Em alguns momentos, as duas formas de colonizar;lio, indfgena e 
estrangeira, foram administradas conjuntamente, tanto a nível de 
recursos, pois as verbas eram associadas, como a nível de supervisllo, já. 
que a cargo do diretor de colonizac;lio ficaram também colonias 
indfgenas. Entretanto, a altemativa_,¡da importa~ de bracos livres,cedo 
foi log~ada. A Província n~ conseguiu, ~m o sistema repressor da 
fo~a de trabalho, assegurar a condicao dos colonos como assalariados. 

5.2.1 -A diretoria de colonizacao 

A Lei de Terras de 18 de setembro de 1850 estabeleceu as 
diretrizes para limitar as terras públicas, distinguindo-as das privadas. 
Em outras palavras, definia as normas para demarcar as terras 
consideradas devolutas. Essa defini~o abriu espaco para a implantacao 
de urna política de coloniz~ao, que tinha o objetivo de trazer 
imigrantes para o país, a fim de suprir a falta de m~-de-obra que 
comecava a preocupar o governo, em virtude do clima pró-abolicao que 
estava se instalaido no país. 

Atendendo. a- esse objetivo de colonizacao, previsto na Lei de 
Terras, o Regulamento de 19 de abril de 1855 criou a diretoria de 
colonizacao que foi instalada em maio do mesmo ano. 

No Maranhllo, um grupo de fazendeiros defendia a vinda de 
imigrantes, como urna forma de manter viva a lavoura maranhense, a 
exemplo do que já vinha ocorrendo em S§o Paulo, onde fazendeiros 
promoviam a introducao de imigrantes europeus em suas lavouras de 
café. 

A cri~lio da diretoria de colonizacao era urna forma de atender 
as · sugestoes desses fazendeiros, e expressar urna política imperial pró
desenvolvimento. Essa diretoria tinha por fim promover todos os fatos 
e interesses concementes a coloniz~ao. De início, essa repartir;llo foi 
anexada ao tesouro provincial, mas dele deveria separar-se na medida 
em que os colonos entrados na Provincia superassem a 5.000. 

A economía da Provincia, que tinha sempre se baseado no 
trabalho escravo ou servil de índios e de negros, viu-se em meados do 
século XIX atetada pela eva~o da mllo-de-obra dos negros que 
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comecavam a ser vendidos aos centros de producao, de maior poder 
aquisitivo, especialmente a zona cafeeira de S§o Paulo. 

O presi~ente da Província MAGALHAES TAQUES (1858, p. 
18), em relatóno que apresentou em agosto de 1857, assim tratou a 
questao : 

"com efeito, quando a exporta~ao dos eser avos da Provín
cia deixa as feitorias despovoadas, e abandonada a agricul
tura, deve se prever a decadéncia de sua indústria e riqueza 
se outros br~os nao vierem a dar valor as suas terras, e 
delas tirar os beneficios, que nao recusa jamais ao homem 
ativo e industrioso. Nao creio, senhores, na substitui~ao 
propriamente tal dos escravos pelo homem livre, mas para 
a produ~ao da riqueza é este um capital mais valioso que 
aquele, e para a for~a e dignidade do Estado, de pre90 
incomparavelmente superior. O vdcuo pois que deixara ·a 
escravidao, serA com vantagem decidida preenchidq pela 
emigra~ao, e os esfor~s do colono sobre a natureza 
compensarao e hao de exceder em seus resultados aos do 
trabalho fort;ado." 

5.2.1.1 - As colonias de estrangeiros 

Em fevereiro de 1853, desembarcaram em Soo Luís, os 
primeiros colonos estrangeiros procedentes do Porto. lriam formar a 
colonia Santa lzabel, nas margens dos rios Merinzal e Urú . Ficava 
situada a 4 léguas a sudoeste da vila Guimaraes. Destinava-se ao plantio 
de cana e arroz. 

A relacao entre os colonos e o proprietário do Engenho Frechal, 
onde a colonia estava situada, era regida por um contrato de parceria, 
segundo o qual a metade de tudo que fosse produzido ficaria para o 
dono. Essa colónia foi auxiliada pelo govemo provincial, através de 
contratos celebrados entre seu proprietário e a presidencia da Província. 

A segunda colónia fundada resultou de contratos com empresá
rios de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, que propiciaram a vinda de 
colonos europeus que vieram trabalhar na obra de construcao do canal 
do Arapapaí e formaram um núcleo de povoac;ao naque le local. Foi 
criada, em 1854, no Arapapaí, com 368 colonos e, um ano depois, o 
número de seus colonos havia baixado a 67 devido a alguns óbitos e 
fugas de colonos. Quando foram suspensas as obras do canal, em 1858, 
o restante dos colonos, que lá vivia, dispersou-5e pelo interior da 
Província. (EDUARDO MACHADO, Relatório, 1854). 
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Em 1855 foi fundada a colonia Petrópolis, pelo empresário 
Francisco Marques Rodrigues, em terr:as que possuía no distrito de 
Codó. Este empresário assinou acordo com o governo no sentido de 
trazer: até 1860, 200 colonos e introduzir mais outros na Prov.íncia. , . 
Apenas 88_colonos foram engajados em ·Petrópolis até 1856, quando o 
contrato entre o empresário e a presidencia da Província foi rescindido 
em func;lo dos desacordos surgidos. Em 1862, havia na colonia apenas 
60 colonos plantando géneros para sua subsistencia. 

Também,em 1855, foi fundada a colonia Santa Teresa, com 140 
~orianos, pelo empresário Antonio de Mendonc;a Bittencou rt, em 
terras que possuJa no municipio de Cu ru rupu. Essa colonia foi extinta 
em 1858, coma deportac;ao de seu fundador. 

Foram fundadas ainda duas colonias, estas -sem o auxílio 
financeiro do govemo. Urna delas, a de Maracassumé, fundada pela 
companhia de minera<;ao mar:anhense, destinava-se él explorac;~o das 
minas dorio Maracassumé e era constituída de 40 chineses. Em 1858, 

·esse empreendimento foi abandonado. A ou~ra, a colonia de Pericana, 
foi fundada pela companhia prosperi.dade, organizada no Porto. 
Localizou-se em terras compradas as margens do rio Pericana, no 
luriaou, com um contingente de 112 colonos. Essa empresa ta~bém 
foi abandonada em 1858. 

5.2.1.2 - As colonias indtgenas 

Além dessas colonias, destinadas a_ estrangeiros, a diretoria . de 
colonizac;ao deveria atender, também, aos interesses das tres colonias 
indígenas, entao existentes: colonia Pindaré, colonia Januária e colonia 
Leopoldina. Entretanto, diante do fracasso das empreitadas, voltadas 
para imigrantes estrangeiros, essa diretoria foi extinta em 1859, ficando 
as colonias indígenas soba jurisdi~ da diretoria geral dos fndios. 

A admissao da impossibilidade de atrair, para essas áreas, o 
interesse de colonos estrangeiros, aliada ao insucesso das primeiras 
tentativas de colonizac;oo, estimulou o esforc;o no sentido de preparar 
os índios, através de urna política sistemática de integr~ao nas func;oes 
produtivas básicas da Provincia. 

Em 1859, o vice-presidente da Provfncia JOSÉ MARIA BAR
RETO ( Relatório, 1859), ao transmitir a administrac;ao da Provincia 
ass1m se expressou: 

"~ minha opiniao que a coloniza~ao européia nunca 
poderá dar, mormente nas provincias do norte do Brasil os 
resultados que outros paises dela tem tirado. O recurso do 
trabalho indlgena como instrumento de coloniza~ao conti-

f 
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nuava, também sendo~ . em larga medida, uma esperant;a 
sempre fr6(Strada pelas fqrmas usuais de relacionamento 
entre admínistradores e indlgenas ... " 

e prosseguiu: 

"É para lastimar que se n60 tenham encontrado homens , 
nomeados para este cargo, que se compenetrem das 
vantagens reais que pode ·. a provincia tirar, ensaiando 
tantos bra~s no pr~cesso; nao só da lavoura, como de 
outras industrias. A falta de b9ns missionários é o primeiro 
mal que sentem estes estabelecimentos. Os s.eculares, que 
há solicitado estes cargos~ tém procurado com rarissimas 
exce~es, cuidar mais nos. seus interesses particulares, do 
que no dos índios, que tantos e tao justos direitos tem de 
exigir de nós prote~Do, apoio e recursos de que necessi
tam. 

Em 1860, o clima era de descrédito. A tentativa de .colon izac;ao 
estrangeira havia fracassado e as esperanc;as que haviam sido di reciona
das para o aproveitamento do brac;o indígena come.;:avam a esmorecer. 
Em relatório de 3 de maio de 1860, o Presidente JOAO SILV~RIO DE 
SOUZA (1860, p. 19-20) coJocou dessa forma a questao: 

"Todavía é certo que muitos bra~s poderiam ser utiliza
dos na lavoura do pals, se fossem chamados das matas, 
catequisados e civilizados estes individuos que vivem a leí 
da natureza... · 
Da coloniza~ao indígena nenhum resultado se há consegui
do. As tres colonias ou missoes creadas na margem do 
Pindaré, sob os tltulos de colonia Sao Pedro e Januária, e 
no Alto Mearim com a denomina~ao de Leopoldina, nao 
tem tido desenvolvimento; ao contrário, vao de tiia em día 
retrogradando; o que se deve ·em grande parte atribuir a 
falta de bons missionários que as dinjam". · 

5.2.1.3 - As colonias militares 

Dando continuidade a obra de colonizac;ao das áreas virgens da 
Prov íncia, especialmente em regioes onde a resistencia indfgena dificul- . 
tava a ocupac;ao do território, EDUARDO OLfMPtO MACHADO (Rela
tório, 1854, p. 32) propos a cria~o de colonias militares: 
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"Falareí agora na necessidade de tres co1u111as militares que 
convém serem fundadas qúanto antes em tres importantis· 
simo~ pontos da provínr.ia - o Gurupi, o alto oindaré e o 

. grafaú, onde já ex1suu outrora (1818) o presidio Leopoldi· 
na que foí abandonado, fosse pelas repetidas agressoes das 
tríbos timbiras, caractegés e gavioes, fosse por motivos 
identicos aos que ocasionaram a díssoluf:fio de estabeleci
mentos semelhantes em diversos pontos do nosso território 
central. A creat;ao das colonias, que proponho, terá.por 
fím: 1<! servir de pQnto de apoio a catequese e civilizat;ao 
das numerosas tribos indígenas que vagueiam pelas mar
.gens desses grandes ríos; 2q a'trair povoadores a essas para
gens, hoje desertas e abandonadas mas ricas de terras ferti-
1 íssimas e várias espécíes de cultura, que poderao aumentar 
consideravelmente a massa dos nossos produtos agrícolas; 
3<! proteger a navegat;ao fluvial, oferecendo pontos de 
escala em que os navegantes possam abastecer-se dos 
objetos preciosos; 4<! finalmente tornar exequfvel a explo
r~ao desses imensos territórios, que, sem ofensa a civíliza
t;Ko já adiantada da província, nao podem fazer por mais . 
tempo esquecidas e abandonadás". 

Essas colonias visavam; também, assegurar, o domínio dos 
territórios de pc:)ssível contesta~ao de soberanía. · 

A proposta da coloniza~o estrangeira coadunava-se, entao, 
perfeitamente com a inten~o, explica na Lei de Terras, de manutenc;ao 
do latifúndio. Os colonos nao eram trazidos para desenvolverem urna 
lavoura por conta própria. A eles, também,nao se pretendia dar acesso a 
terra. Eram encarados apenas como urna alternativa de mao-de-obra. 

Tentou-se explicar a decadencia do projeto de colonizac;ao, 
alegando as calamidades que marcaram o período. Citou-se o flagelo das 
epidemias. De fato, ocorreram falecimentos de vários colonos em 
virtude de febres e disenterías. Alegou-se, também, a insubordinac;ao dos 
colonos, com rel~ao ao cumprimento das cláusulas dos contratos 
firmados com os empresáriós. A evasao, decorrente das fugas dos 
colonos, também ~oi arralada como :causa do insucesso. O que ocorria 
de fato, era que a condic;ao de assalariados nas colonias de operários, e a 
de parceiros nas demais, nao era aceita pelos colonos. O endividamento 
contraído em decorrencia das despesas com a viagem para a Província, 
era a causa fundamental da subordinac;ao contra a qual se rebelavam. 

As medidas de repressao a forc;a de trabalho nao foram 
suficientes para impedir a fuga e a dispersao dos colonos. Estes 

• 
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passaram a vagar pela Província, engrossando o contingente da 
populacao livre,que era encarada como vadia e ociosa. 

5.2.2 ·-A diretoria geral dos índios 

Dentro da proposta de catequizacao e civilizac;ao dos índios 
para constituic;ao de um exército de mao-de-obra, destacou-se a criac;ao 
de colonias e diretorias de índios, que era, entao, a forma percebida 
como mais viável de se atingi r esses objetivos. 

Ao longo do período em que foi posta em prática essa medida 
civilizatória, mais precisamente durante a segunda metade do século 
X IX, foram criadas, no Maranhao 26 diretorias parciais de índios e 7 
colonias ou missoes indígenas. 

A diretoria geral dos i'ndios foi criada através do Decretq n<? 426 
de 24 de julho de 1845, e expressava urna política nacional de trato 
com os índios. De acordo com o referido decreto, cada Província do 
lmpério deveria possuir um diretor geral dos índios que seria nomeado 
pelo lmperador. Esse diretor seria responsável por todas as questoes 
relativas as populac;:oes indígenas e executaria, na regiao, a poi itica de 
catequese e civi 1 izacao dos índ ios . 

Sob a direc;:~o do diretor geral, existiam, nas aldeias, diretores 
parciais por ele indicados e de nomeacao do presidente da Província. 

No Maranhao, o primeiro diretor geral dos índios foi Antonio 
Raymundo Franco de Sá. Este diretor assumiu o cargo empenhado em 
fazer prosperar este ramo de servico público e requisitou, desde logo, 
das diversas Camaras Municipais, informacoes circunstanciadas acerca 
dos índios que,por ventura, existissem nos seus respectivos municípios e 
propós a criac;ao de algumas diretorias parciais. Entretanto, se de fato as 
intencoes desses funcionários eram verdadeiras, jamais se pode compro
var, pois o mesmo faleceu pouco tempo depois de sua nomeac;ao. 

Com a morte do primeiro diretor geral, foi nomeado, interina
mente, para o cargo, a 29 de abril de 1847, José Maria Barreta que teve 
sua nomeac;ao confirmada por carta imperial de 17 de janei ro de 1848. 

Durante a gestao de José Maria Barreta, que durou cerca de 15 
anos, fo ram criadas 15 di retorias parciais e duas colonias indígenas que 
vieram a sornar-se com urna que já existia, antes mesmo da expedic;ao 
do Decreto n<? 426. Entretanto, houve um período~ no qual, as colónias
indfgenas nao estavam soba jurisdi<;ao da diretoria geral dos índios, mas 
da diretoria de coloniz~ao, isto é, de 1855 até 1859, quando voltaram 

V 

para o controle da diretoria geral dos índios. 
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Em relatório, remetido a presidencia da Província, o di retor geral 
dos indios JOSÉ MARIA BARRETO {1859, p. 12) considerou alguns 
pontos que contribuíram para o lento progresso da catequese e 
civiliz~ao dos fndios. 

- a grande distAncia a que se achavam da capital as 
diretorias parciais de Indios; 

- as grandes dificuldades de comunica9ao da diretoria 
geral com o interior; 

- a pouca convi(:9ao das vantagens que a pacifica<;ao dos 
Indios traria para o Estado e para a lavoura; 

- o pouco desempenho que mostravam os diretores 
parciais . no cumprimento dos seus deveres e mais o 
quase nenhum interesse que tomam pelos desgra9ados 
confiados aos seus cuidados; 

- a falta de bons missionários que percorressem as aldeias 
pacificadas e demandassem as que ainda conservam-se 
nas brenhas; 

- a falta de fundos suficientes para fazer face as despesas 
exigidas. 

O Decr~to n9 426 nao previa prazo para o mandato do diretor 
geral dos índios e, dessa forma, nao é de todo estranho que um diretor 
tenha permanecido no cargo por cerca de 15 anos. Entretanto, esse fato 
chama a aten~o, na medida em que se comparando com os demais 
diretores, observa-se que nenhum deles ocupou o cargo tanto tempo. · 
Algumas hipóteses podem ser sugeridas para entender esse fato: urna 
delas pode ser o fato do cidadao José Maria Barreto ter-se dado bem na 
funcao e correspondido aos interesses provinciais relativos a matéria; 

-outro aspecto pode ter sido ligado a dificuldade em encontrar 
profissionais interessados em desempenhar essa func;:ao e, diante disso, 
haver o esfor<;o em manter alguém que, de uma forma ou de outra, 
desse conta do servic;:o. De toda forma, nao foram encontradas 
~videncias que pudessem comprovar urna ou outra hipótese. É 
~mportante chamar a aten~o para o fato de que foi durante a gestao 

·do Sr. José Maria Barreta que as populac;:oes indígenas do Maranhao, 
perderam o que lhes restava de direito territorial. Com o adventoda Lei 

·-de Terras, e a conseqüente necessidade de registro de todas as formas de 
posse. o~ p~o_priedade, nada que os indios possuíam foi registrado, com 
d~as 1ns1gn1f1~n.tes excec;:oes. Esse registro deveria ter sido func;:~o dos 
d1~etores de 1nd1os e, em última instancia, da diretoria geral. Nao foi 
feeto _e nao houve qualquer forma de reprimenda por isso nao ter 
ocorndo. lsso leva-nos a pensar que . esse era de fato, o interesse do 
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governo e a atitude do diretor geral, juntamente com seus subordina
dos, obedeceu a urna norma nao· prescrita, mas aceita. Por outro lado, é 
importante ressaltar que esse cidad§o foi também comandante da 
Guarda Nacional, e vice-presidente da Província. 

O terceiro.diretor geral dos índios foi Raimundo Brito Gomes, 
que ficou no cargo até 1866, sem que nada digno de nota tenha 
acorrido durante sua gestao. Foi substituido por José da Silva Maia. 
Este di retor foi também vice-presidente da Provincia. 

Dois anos depois foi nomeado outro diretor geral. Desta feita 
foi o major Antonio César Cantanhede que ficou no exercício até 
agosto de 1871 quando foi nomeado, interinamente, Alexandre Colares 
Moreira, pois o titular entrou em gozo de licenc;a. 

Em maio de 1870, o presidente autorizou o di retor geral dos 
índios a contratar urna pessoa que se encarregasse do servico da escrita 
da diretoria geral, mediante a gratificac;:ao mensal de 20*>00 réis, que 
seria paga pela verba de catequese e civiliza<;ao dos indios. . 

Em jutho de 1872 foi concedida,pela presidencia da Província, 
a autorizacao pedida pelo diretor geral dos índios, para mandar insertar 
no .Publicador Maranhense ou no Paiz, jornais locais, a correspondencia 
da diretoria geral, sem que isso trouxesse ónus para os cofres públicos. 

Em janeiro de 1875, o major Antonio César Cantanhede 
solicitou e obteve mais um ano de licenc;:a para tratamento de saúde na 
Europa. 

Em outubro de 1875 foi sustada a gratificac;:ao mensa! de 
50$)00 réis, que o escriturário da di retoria geral vinha recebendo, em 
decorrencia das determinacoes do Aviso do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, de 28 de setembro daquele ano. Outro 
'aviso do mesmo ministério, de 17 de marco de 1880 suprimiu o lugar 
de escriturário da mesma diretoria geral. Em setembro do mesmo ano, o 
ministério fez constar que nao era possivel atender . o pedido de 
restabelecimento do lugar de escritu rário que havia sido feito. Para que 
o funcionário que exercia essa fun~o nao ficasse prejudicado, passou a 
ser pago pela verba de catequese e civilizacao dos indios, ou seja, 
recursos provi nciais. 

Em dezembro de 1880, o major Antonio César Cantanhede 
reassumiu o cargo de diretor geral, tendo, durante o seu afastamento, 
que durou nove anos, sido substituido por Alexandre Colares Moreira, 
Manoel Gonc;:alves Ferreira Nina, Laurindo José Alves e Raymundo 
Caucho da Cunha. 

Em 1881, mais urna vez .o diretor geral Cantanhede ausentou-se 
para tratamento de saúde, sendo nomeado para substituí-lo, Trajano 

"' Augusto Valente. 
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Em .janeiro de 1886 foi nomeado;interinamente, também para 
diretor geral, José Carlos Pereira de Cas.tro. Este novo diretor expos,ao 
presidente, o estado de desorganizac;ao em que encontrou aquela 
diretoria. Por esse .motivo o mesmo presidente solicitou, ao Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que se dignasse a conceder 
pela verba ·de catequese e civilizac;ao · urna gratific~ao de 600$)00 réis 
para cobrir as despesas com um auxiliar de escriturac;ao para a diretoria; 
Em abril do mesmo ano, através de Aviso de 23 <;te marc;o, o Ministério 
da Agricultura, de novo, recusou o pedido· de gratificac;ao para 
escriturário, argumentando que o crédito votado para esse servic;o havia 
sido apenas de 400$)00 réis. 

Até setembro de 1886 mais dois diretores interinos ocuparam a 
diretoria geral dos indios: Joao Francisco Ribeiro e Zeferino Antonio 
Aragao. 

Em marc;o de 1889 foi nomeado,para diretor geral,o Cap. José 
Teixeira Lopes da Silva e, como este nao solicitasse o título, a tempo, 
foi nomeado em seu lugar o Cap. Hermenegildo Jansen Teixeira. 

Apesar do § 37Q do art. 1Q do Decreto nQ 426 prescrever que 
caberia ao diretor geral dos fndios apresenta~ todos os anos,ao governo 
imperial, o o~amento da receita e despesa das aldeias e um relatório 

. circunstanciado do seu estado em populac;ao, instruc;:ao, com urna 
exposic;ao miúda da execuc;ao das disposic;0es deste regulamento; 
parece que tal disposic;ao nao era cumprida. Nas correspondencias 
oficiais foram encontrados ofícios, praticarnente anuais, dos vários 
presidentes da Provincia, solicitando aos djretores,gerais as informac;:oes 
previstas no cjtaclo parágrafo do aludido decreto. 

Por outro lado, os di retores parciais. que deveriam, segundo o § 
17<? do art. 2Q do decreto citado, prestar trimestralmente contas dos 
acontecimentos da aldeia e apresentar anualmente um relatório do 
estado em que se encontrava a aldeia, nao cumpriam essas prescric;oes 
como era devido, ou entao, nao cumpriam de forma alguma. Eram 
freqüentes também as solicita~es por parte da diretoria geral, 
encaminhadas as diretorias parciais no sentido de que fossem remetidas 
as informac;oes devidas, para que essa diretoria pudesse organizar o 
relatório que deveria encaminhar a presidencia da Província. 

As colonias tarribém nao fu,giam a regra da desobediencia as 
determinac;oes lcgais. Mesmo no período em que estiveram sob o 
encargo da diretoria de colonizac;ao, há reclamos, por parte do diretor 
desse órgao, no sentido de que nao recebia informac;:oes sobre as 
colonias e muitas de suas correspondencias nao eram sequer respondi
das. Depois de 1859, quando essas colonias passaram para o controle da 
diretoria geral dos indios, a situac;ao permaneceu a mesma, excec;ao 
fe ita a alguns di retores que cumpri ram a risca essas tarefas. 
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De fato, tudo leva a crer que · reinava urna incompetencia 
burocrática e um descaso pelas fun~oes que desempenhavam, enquanto 
servidores do govemo. Se já nao eram eficientes no que se refere ao 
trato com os índios, tampouco o eram no que dizia respeito a 
burocracia. 

A expressao maior do descaso burocrático e funcional, no que 
se refere a reparticao dos índios, foi o caso de majar Cantanhede. 
Nomeado em 1869, entrou em licenca em 1871, retornando em 1880 e 
no ano seguinte retirou-se novamente para outro gozo de licenca. Até as 
últimas informac;oes obtidas, com relacao a diretoria geral dos índios, 
esse diretor permanecía em licenca, senda constantemente nomeados 
substitutos que atuavam como di-retores interinos. Nem o major 
Cantanhede pedia demissao, nem o governo provincial sugeria sua 
demissao e assim ficou a diretoria geral dos indios, durante cerca de 
quinze anos, pouco mais pouco menos, sem u m d iretor efetivo e 
exposta a rotatividade dos interinos. Considerando todo o tempo em 
que o major Cantanhede esteve oficialmente vinculado a diretoria geral 
dos fndios, somaria o maior tempo em que urna pessoa ocupou esse 
cargo. Entretanto, de fato, esse cidadao só exerceu sua fun<;ao por um 
período, nao corrido, de quatro anos . 

O cargo de diretor geral dos indios nao possuía remunera.c;ao. 
Entretanto, exercer essa funcao rmplicava status. O diretor geral dos 
índios era nomeado pe.lo presidente da Provincia, portanto. pessoa de 
sua confianca e que passaria a desfrutar de urna rede de relac;oes 
políticas da maior significacao. Nesse sentido é importante observar 
que, pelo menos dois di retores gerais de índios, foram vice-presidentes 
da Província. 

5.2.2.1 -As colonias e diretorias de índios no Maranhao 

5.2.2.1.1 - Colonias e diretorias parciais do Pindaré 

Em 1840, foi criada a primeira colonia indígena no Maranha~, a 
colónia Pindaré, pelo entao presidente da Província, Marques de Cax1a~ , 
a margem direita do rio Pindaré, cerca de seis léguas acima da fregues1a 
de Moncao. Tratava-se de terra comprada pela Província por 2.000$1)00 
réis onde já viviam algumas famílias guajajaras. 

' O Presidente MANOEL CAMPOS MELLO (Relatório, 1862) 
assim justificou a criacao daquela colonia: 

"Com o fim de facilitar a navegacao do Pindaré que os selva.gens 
tomaram arriscadíssima pela desabrida guerra que faziam as ~rip~la<;oes 
dos barcos que nele navegavao, como também com. o 1ntu1to d~ 
melhorar a segura.nea da vida e propriedade dos fazende1ros estabeleci-
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dos nas margens do dito rio, e mesmo para dar novo impulso a 
civiliz~ao dos índios." Ainda segundo o Presidente Campos Mello, para 
0 local da colonia afluiriam muitos indígenas e esses levariam para seus 
irmaos, a notícia da maneira humana e caridosa com a qual eram 
tratados. 

Entretanto, além dessas justificativas, o grande intento do 
Marques de Caxias, ao criar essa colonia, era impedir que os índios se 
juntassem aos rebeldes na revolta da Balaiada que grassava pelo interior. 
Esperava,«Caxias, converte-los aos ideais do lmpério. 

O primeiro diretor dessa colonia foi o Pe. Antonio Bento da 
Costa Curtinhas, que governou até 1842, quando foi demitido. De· 
acordo com o diretor de colonizac;ao, enquanto a colonia esteve soba 
administra~o do Pe. Curtinhas, prosperou, chegando sua popula<;ao a
cerca de 200 pessoas. Após isso, a colonia entrou em decadencia, ao 
ponto de em 1859 sua populac;ao estar reduzida a 83 pessoas. As razoes 
da derroeada da colonia eram vistas na inaptidao dos diretores para 
administra-la. 

A lavoura, que antes era produzida coril super abundancia, 
chegou ao ponto de nada produzir, sendo necessário que o diretor 
requisitasse farinha para seu sustento. 

. Na opiniao do Presidente LEITAO DA CUNHA (Relatório, 
1863, p. 57), até o ano de 1851, quando o número de fndios maiores, 
residentes na colonia, excedeu a 150, este estabelecimento deu esperan
c;as de prosperar. lsso porque seus moradores recebiam educa<;ao e os 
trabalhos agrícolas paréciam que eram executados a contento. Entretan
to, 1 O anos depois, a colonia contava com apenas 58 índios maiores e já 
nao supria mais suas.necessidades alimentícias. 

Em 1846, foram enviados da capital para a colón ia, 36 fndios 
Matteiros, sendo que apenas 25 chegaram ao destino. Seis morreram e 
outros nao tiveram condic;oes de continuar a viagem. Esses índios 
haviam sido capturados, numa expedic;ao feita por Luís José Hermene
gildo, para fazer a paz com os ditos Matteiros que perambulavam pela 
ribeira do ltapecuru. Foi recomendada muita brandura e bons tratos na 
relac;ao com esses índios, mas, entretanto, logo após a chegada destes a 
colonia, fugiram, por ocasiao de urna cac;ada. Foram feítas acusac;oes ao 
vice-diretor da colonia no sentido de que este ter.ia for<;ado a fuga dos 
indios, devido aos maus tratos que lhes dispensava. Entretanto, este 
rebateu as acusac;oes, alegando que, em dois anos de mandato do en tao 
diretor, quatro vices haviam sido nomeados, e somente com sua 
nomeac;llo a colonia havia conseguido reerguer-se. É interessante 
destacar que esse vice-diretor havia sido nomeado pelo presidente da 
Província a revelia da lei, que determinava que essa nomear;:ao era da 
al~ada do diretor da colonia. Esse detalhe. já sugere urna pequena 
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rivalidade entre diretor e vice, responsável por urna série de desentendi
mentos que ocorreram na colonia. 

Com rel~ao aos índios Matteiros, esse vice-diretor afirmou que 
eram obedientes e alegres. Prestavam-se bem ao servi<;o que !hes era 
dado fazer. Disse ainda que procuravam fazer amizade com os 
guajajaras, presenteando-os com generos alimentícios. Eram curiosos e 
aprendiam o portugues com facilidade. Possuíam qualidades que 
faltavam nos guajajaras. Acrescentou que esses índios perguntavam 
muito pelos filhos, dos quais haviam sido separados, e em razao disso, 
solicitou ao presidente da Província que enviasse um ou dois dos que 
haviam ficado na cidade, a fim de que visitassem os pais e trouxessem 
presentes, fazendo assim propaganda dos bons tratos que estavam 
recebendo. 

Apesar dos argumentos do vice-diretor com rela<;:ao ao bom 
trato que vinha dispensando aos índios, o presidente da Província 
autorizou, ao di retor da colonia, que tomasse todas as providencias para 
que o trabalho dado aos indios fosse moderado e que jamais os índios 
fossem espancados e forr;:ados a trabalhar, além de suas forr;:as. 

Em novembro de 1848, por ocasiao da nome~ao de Herculano 
Ferrei.ra para a diretoria da colonia, foram expedidas, pelo governo 
provincial, instru<;oes para orientar as ac;oes do novo diretor, com base 
nos seguintes pontos (INSTRU<;OES para o padre Di retor, 1848, livro 13, 
p. 5): 

"O padre director nomeado para a Colonia Pindaré é 
abrigado a fazer as vezes de Missionário n'aquele que /he 
for permitido, ensinando aos Indios a Doutrina ChristU, 
fazendo-os desempenhar os deveres religiosos, e exortan
do-os a que a mim e a Deus e temao os castigos da outra 
vida; 

Providenciará para que hajao missas aos domingos e días 
santos de guair:Ja, e se nao falte aos Indios com as mais 
escassas experiencias, sendo esta despesa· p.aga a custa da 
Colonia; 

Será encarregado do ensino das primeiras letras aos Indios 
menores, e ainda aos adultos, que sem violencia quiserem 
se aproveitar d'esta instruc~ao, fazendo com, que tenhao a 
necessária e devida applica~ao; 

Receberá p.or inventário todos os objetos pertencentes a 
Colonia e os fará lan~ar em um quaderno de entrada e 
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sahida em o qua/ se declare em primeiro lugar qua/ a 
demarc~ao da terra que pertencem a mesma Colónia 
remettendo de tudo uma cópia aoGovernoda provincia; 

Deverá ser a seu cargo um livro de matricula dos Indios 
com declara9ao de suas idades, e mais confronta9oes, bem 
como outro livro para receita e despesa do estabelecimen
to, fazendo além d'isso os mais assentos que fossem 
precisos; 

Fará chamar todos os Indios dispersos e promoverá a sua 
uniao para que vivam satisfeitos e tomem amor ao 
trabalho, empregando para este fim, \.OS meios de brandura 
e concilia9ao ·sem todavia deixar de impor aquel/e respeito 
como diretor da Colonia; 

Determinará as p/anta9i5es que se devem fazer nas terras da 
Colónia, e outros quaesquer trabalhos procurando consu
mo dos produtos que nao forem necessários para a própria 
sustenta9ao; 

Velará na seguran~a e tranquilidade da colonia, advertindo 
e reprehendendo os Indios que bem se nao comportarem, 
amea9ando-0s com prisao quando seja preciso e remeten
do-os as justi9as ordinárias para tomarem conhecimento de 
algum fato; 

Para este fim fica debaixo das suas ordens o competente 
destacamento militar que se empregará em manter devida
mente a ordem, conservando a indispensável subordina9ao 
e disciplina; 

Dará parte das ocorrencias que forem havendo e de tres em 
tres meses remetterá um mapa dos Indios da C.olónia com 
as observa9i5es que forem convenientes a cerca do seu 
traba/ha e app/ica9ao; 

Representará a favor dos Indios as autoridades a quem 
competir como um procurador, abrigando o interprete a 
cumprir as suas obrigar;Oes sendo-lhe obediente." 

Em 1854, o presidente recomendou ao diretor da colonia que 
enviasse para a capital, a disposic;ao do govemo, os géneros de produc;ao 
que excedessem o necessário ao sustento da colonia. Até pareceu ironia, 
pois nessa época, a colonia já se encontrava ern franco declínio. Na 
mesma oportunidade, o presidente recomendou que fosse observado 
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pela colonia, o Regulamento de 11 de abril de 1854,.que havia criado as 
colonias Leopoldina e Januária, e que era baseado na Lei Provincial nQ 
85 de 02 de julho de 1839, acrescentando os seguintes pontos: 

"que os diretores de colonias nao podem ausentar-se das 
mesmas sem /icen~ do Presidente da Provincia; 

que as estes diretores é proibido qualquer tipo de 
comércio, sobretudo com os Indios; 

que sao os diretores abrigados a remeter para o governo 
provincial o excedente da produ9ao; 

que deverao aplicar o produto liquido dos generas vendi
dos na melhoria da condi9ao moral e física dos fnd íos e n.os 
melhoramentos introduzidos nas aldeias tais como estra
das, etc; 

que os diretores receberao 10'/. do produto líquido da 
renda das Colonias." (REGULAMENTO de 11 abr. 1856, 
p. 124). -

No mesmo ano em que foi expedido esse regulamento, o 
presidente sugeriu ao di retor da colonia Pindaré que fizesse entrar para 
as matas do Pindaré e Grajaú alguns índios residentes na colonia, com o 
fim de trazer índios selvagens e fazer com que estes, deixando a "vida 
errante" descessem para a colonia e tomassem-se catecúmenos, aumen
tando assim a popula~ao da mesma. 

Até o ano de 1856 a colonia ainda era capaz de suprir, embora 
de forma precária, sua própria subsistencia, tendo inclusive, por algum 
tempo, fomecido géneros para o sustento da colonia Januária, quando 
esta ainda nao possuía produ~ao suficiente. Por essa razao, causou 
estranheza um pedido do diretor da colonia Pindaré, feito nesse mesmo 
ano, de generos para garantir o sustento da colonia. O pedido foi 
atendido, com a condic;ao de que os cofres provinciais fossem 
indenizados dessa despesa, a medida em que a colonia fosse produzin 
do. Na mesma oportunidade havia sido feito um pedido de contrata9ao 
de um ferreiro, que foi recusado, sob a alega~ao de que na colonia 
existiam índios que podiam ser empregados nas obras necessárias. Foi 
feita, entao, a recomendac;ao da utilizac;ao de estratégias para convencer 
os índios a se dedicarem ªº trabalho, a fim de vque a colonia nao 
continuasse a necessitar de auxilios. 
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Em maio de 1857, quando essa colonia estava sob a responsabi
lidade da diretoria de coloniza~o, o diretor dessa repartic;ao forneceu 
ao presidente da Província um parecer relativo a algumas solicitac;oes 
feitas pelo di retor da colonia Pindaré, no seguinte teor: 

quanto a demi~o do intérprete José Bento Barros, informou 
que este era um homem oriundo dos índios e que tinha sobre eles 
bastante ascendencia, tendo sido, inclusive, um dos fundadores da 
colonia, nao havendo, portanto, razoes para sua demissao; 

quanto ao pedido de um destacamento de 10 prac;as para a 
colonia, considerou que 5 ou 6 forc;as seriam suficientes para manter a 
ordem; 

quanto a contrata;:ao de um feitor, admitiu que, em virtude da 
pouca populac;ao da colonia, o próprio diretor poderia assumir a 
dir~ao da "acanhada lavoura"; 

Fin.almente, recusou o atendimento do pedido de brindes para 
serem distrfbuídos comos timbiras que rondavam a colonia, em virtude 
de há menos de um ano terem sido remetidos. brindes com esse 
objetivo. Sugeriu, inclusive, que tais brindes fossem remetidos para a 
colonia Januária que era mais freqüentada pelos timbiras. (OFfCIO n<? 
141, 1855,p.39). 

Por volta de 1859 novos timbiras apareceram rondando a 
colonia Pindaré e o di retor de colonizac;ao autorizou alguns pedidos de 
farinha e brindes para serem distribuídos com esses índios, desaconse
lhando, entretanto, seu aldeamento, por considerar urna medida 
prematura e imporfícua, já que demandava avu1tadas despesas e carecía 
de pessoa apta para civilizar os índios, que até entao tinham se 
mostrado "indomáveis" e sempre nómades. 

Alguns anos depois, em 1861, o intérprete da colonia encami 
nhou ao presidente denúncias contra o diretor da mesma. Essas 
denúncias indicavam que·, a partir do momento em que o di retor havia 
assumido o cargo, os fndios haviam passado a nao cuidar mais dos 
servicos da colonia, envolvidos apenas com servic;os particulares. 
Acrescentou também a informac;ao de que o diretor utilizava maus 
modos no trato com os índios, forc;ando assim a fuga de alguns destes. 
Foi denunciado, ainda, o espancamento de urna india por motivo de 
ciúmes do diretor com rela~o a outros índios. No final das denúncias, 
o intérprete solicitou a remoc;ao do diretor e o envio de um novo 
di retor, -que tivesse "moral". 

Em junho do mesmo ano, o diretor da colonia requisitou, ao 
presidente da Província, a devolucao dos prac;as que haviam sido levados 
para o destacamento de Viana, pois a colonia achava-se sem condic;oes 
de . punir os índios rebeldes e man ter a ordem. Quando as puni<;oes . 

A Política Indigenista no Maranhao Provincial 151 

eram aplicadas pelos próprios índios, os demais nao obedeciam, senda 
necessária a presenc;:a de algumas pr~as para a manutenc;:aq da ordem. 

Em 1865 foi novamente encaminhado a presidentia da Provín
cia o pedido de contratacao de um feitor para a colonia. E interessante 
verificar que, em 1857, essa solicit~ao havia sido recusada e sob a 
alegac;:ao de que a populac;:ao da colonia era pequena demais. Desta 
feíta, o pedido foi aprovado, exatamente quando a colonia encontrava
se em franca decadencia. Por outro lado, em 1870, mais urna vez foi 
encaminhado um pedido com esse teor, e foi recusado pelo entao, . 
Presidente Gomes de Castro, soba alegac;:ao de que este cargo nao havia 
sido criado por lei. Na realidade, o ~egu'lamento de 11.04.1854 no seu 
art. 39 prescreveu que em cada colonia .haveria um fei~or ajudante do 
diretor, que exerceria também o cargo de escriturário, tuda mediante o 
salário de 300$)00 réis. lsso denota ·nao só o desconhecimento que as 
autoridades tinham das leis, como também a falta de critérios 
sistemáticos na aplica~o das mesmas" 

Em. setembro de 1867, o presidente recusou urna proposta, 
encaminhada com base no reg~lamento de 11 de abri 1 de 1854, 
referente ao ganho percentual para o diretor da colonia Pindaré. No 
citado regulamento era previsto o percentual de 10'l. do produto 
líquido da renda da colonia para o diretor. Entretanto, a recusa do 
presidente baseou-se no Aviso do, Mir:iistério dos Negó.e~$ do 1 mpério 
de 15.03.1855, que suprimiu esse artigo do regulamento com o fim de 
evitar que a miss1ío da catequese fosse transformada em especula<;ao, 
tornando-se urna fonte ilícita de renda para os diretores. 

Em outubro de 1871, o Presidente Gomes de Castro considerou 
irregular o procedimento do ex-diretor da colonia Pindaré, ao autorizar 
o corte de madeiras nas terras pertencentes a colonia, e reforc;:ou a 

. atitude do entao diretor, que mandou reter as madeiras. já cortadas 
para serem empregadas nas obras da colonia. 

Em julho de 1875, o presidente expediu ordens ao c~efe de 
polícia para que recomendasse as autoridades policiais de . Moncao, o 
emprego de providencias no sentido de evitar a continuac;ao do abuso 
de cortarem madeiras. nas terras da colonia. 

A presenc;:a freqüente de regatees na colonia sempre gerava 
problemas, já que estes individuos tentavam seduzir os índios, convidan
do-os a deixarem a colonia. 

Em novembro de 1880, o presidente tomou conhecimento, 
através de ofício do diretor geral dos índios, de que os indios da colonia 
Pindaré haviam fugido. Foi, entao, requisitado o auxflio de to~as as 
autoridades policiais locais para, juntamente com o encarregado. da 
colonia, trazerem de volta os índios. Entretanto, parece que as medid~ 
foram infrutíferas. Em 19 de abril de 1881 , foi expedida uma le1 
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autorizando a presidencia da Província a aforar as terras da extinta 
colonia Pindaré a Companhia do Progresso Agrícola. 

O Regulamento de 11 de abril de 1854 criou mais duas colonias 
indígenas no Maranhao. Urna delas, a colonia Januária, foi estabelecida 
a margem do rio Pindaré, no ponto em que este ria conflui com o Caru. 
Nesse local já habitavam cerca de· 80 índios Guajajaras. 

O padre Antonio Raymundo Valle e Souza foi encarregado da 
instalacao dessa colónia, e a ele foram entregues brindes e utensílios de 
lavoura para serem distribuídos com os índios. O governo comprou as 
casas, roc;:as e utensílios de lavou ra dos individuos que antes viviam no 
local, utilizando-se dos servicos dos índios numa forma caracterizada 
pela explorac;:ao. 

Durante a década de 50 ocorriam vários conflitos entre índios e 
paraenses, que vieram para o Maranhao fugindo da repressao a 
revoluc;:ao cabana. Esses indivíduos, aqui chegando, embrenharam-~ 
pelas matas, entrando em confronto direto com os índios. Esses 
paraenses costumavam insuflar os índios contra as pessoas que lidavam 
com a catequese e a civilizacao, para poderem, ·por mais tempo, contar 
com a explorac;:ao da mao-de-obra indígena e com a impunidade para . 
seus cnmes. 

Em novembro de 1854, o Presidente OLfMPIO MACHADO 
(Of ício nQ 301, livro 15) ao tomar ciencia da instalacao da colonia 
Januária e da formac;:ao de sua primeira roca, dirigiu -se ao padre 
Antonio Raymundo Valle e Souza reforc;:ando a esperanc;:a de que ele 
continuasse a empregar os meios brandos para chamar, a colonia, o 
maior número de fndios. Para tanto, aconselhou ao padre que 
persuadisse os índios do mal que lhes faziam os regatoes que se 
utilizavam dos seus servic;:os e do bem que lhes poderia advir, depois que 
se achassem na colonia sob as vistas do governo. Argumentou o 
presidente que o governo "nao tinha outro empenho mais do que 
protege-los, afastando-se da vida selvagem e achando-os a civilizacao. 
Para que, porém, fiquem capacitados desta verdade, deve V. l\~ce. 
tractá-los da melhor forma possível, porquanto qualquer ofensa que 
soffrao pode concorrer para que desconhecao o benefício que lhes 
pretende fazer". 

Durante o ano de 1855~ foram tomadas as providencias para o 
desenvolvimento da colónia, senda engajados em seus quadros um 
intérprete, um oficial de carapina e um ferreiro. Foi feita nova remessa 
de brindes para os índios, incluindo tecidos, armas e munic;:oes. 

Para suprir as necessidades de alimentos, no período de sua 
instalac;:~o, o presidente autorizou ao diretor da colonia Pindaré que 
fomecesse a colónia Januária alguns generas da lavoura, até que a 
mesma pudesse contar com sua própria producao. 

' 
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Dois anos depois de sua fundac;:ao, o presidente estranhou que a 
colonia ainda nao tivesse produc;ao para o sustento dos indios e chamou 
a atencao do diretor para a necessidade de aplicar os índios ao trabalho, 
a fim de que nao fossem pesados a Província. Nessa época, o padre 
Valle de Souza foi demitido de suas func;oes, por nao desempenhá-las a 
contento, e foi substituído pelo padre Carlos Winkler. 

Em janeiro de 1857, o padre CARLOS WINKLER (1857, p. 2 
manusc.) encaminhou ao diretor de colonizac;:ao um relatório por este 
solicitado. Neste relatório, informou nao ser possível fornecer dados 
exatos sobre a populac;:ao da colonia, porque esta era flutuante, em 
decorrencia das idas e vindas dos índios para as matas. Acrescentou 
todavia que, por ocasiao de sua posse no cargo de diretor, havia 42 
índios que gradualmente aumentaram até perto de 100, sendo guajaja
ras e timbiras das margens do Pindaré e do Mearim. Com relac;ao aos 
óbitos, casamentos e nascimentos informou que, ao tomar posse na 
co·lónía, nao havia encontrado nenhum livro de registro relativo a esses 
dados. Cuanto ao trabalho, disse ser essencialmente material e, além da 
extrac;:ao do óleo de copaíba, serem trac;:adas cestas e balaios de cipós. 
Plantavam mandioca, milho, arroz e feijao e cultivavam cana-de-ac;úcar, 
café, fumo, banana, cará, batata da terra, gerimum e mamona. Afirmou 
ter encontrado a lavoura em abandono, tendo tomado providencias 
para urna boa colheita no ano seguinte. 

Cuanto ao grau de civilizac;:ao do índio, assim expressou-se o 
referido diretor: 

no Indio nascido livre, em pleno gozo e conhecimento de 
sua liberdade, na singeleza e pureza de seus costumes, sem 
vicio, pervesidade vive em suas florestas como homem da 
natureza, com toda sua natural candura e justeza, porém 
prestes a deixar-se impressionar por qualquer exemplo que 
/he seja dado, pervetido e subjugado pelos maos costumes, 
antes que elle mesmo d'isto se desconfía, ou trazido a uma 
civilizar;~o esclarecida, si tiver a fortuna de ter o exemplo 
do bem, da equidade, da rectidao, pois sao qualidades ne/le 
innatas. O seu espirito claro entra com facilidade na 
compreens5o de qualquer oficio mecanico e julgo-o apto e 
suceptfvel a qualquer grao de cultura e civilizar;ao '~ 

O diretor CARLOS WINKLER (1857, p. 3, manusc.) informou, 
também, que nao encontrou livro ou assento algum, ou mesmo 
documento que tratasse da fundac;:ao da colónia, seus fins e prerrogati
vas e nem mesmo seus limites geográficos. Denunciou o contato dos 
índios da colonia com os paraenses refugiados da cabanagem como 
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fonte de conflitos. Estes indivíduos serviram-se dos índios para seus 
servicos e perverteram-lhes os costumes. Estabeleceram as mulheres e 
filhos para vender como escravos. * 

Ao encerrar o relatório, o dirator Winkler afirmou que a 
colonizacao indígena, tal como vinha senda executada, só trazia 
prejuízos e propós, entao, a substituicao desta pela colonizacao 
estrangeira. 

Em princípio do ano de 1857, o Pe. Winkler foi transferido da 
colonia Januária para dirigir a colonia Leopoldina. Foi nomeado para 
substituí-lo o Pe. Joaquim Bernardino Pereira que, sem motivos plausíveis, 
abandonou a colonia, ficando esta sem direcao até o final do ano,quando 
foi nomeado Pedro Cazimiro Zanine. 

Em fevereiro de 1858, o diretor de colonizacao deu um parecer 
contrário ao pagamento dos salários de um pedreiro, que teria 

· trabalhado na construcao de urna capela na colonia Januária. Esclareceu 
o mesmo diretor, que nao constava na diretoria de colonizacao, nem no 
Tesauro Público Provincial, que o Pe. Winkler tivesse sido autorizado a 
edificar urna capela e que tampouco se tinha conhecimento da 
existencia desse edifício. O dita diretor baseou-se para tal argumento 
em um relatório do referido Pe. Winkler, de 20.06.56, no qual era 
tratado o início de urna capela de madeira e queixava-se da falta de 
pedreiro na colonia. Por esse motivo, o diretor de colonizacao supos 
haver desconfian~ e má fé por parte do diretor da colonia e solicitou o 
esclarecimento das dúvidas. 

Parece nao ter sido este . o único ·desentendimento havido · em 
conseqüencia da contratacao de trabalhadores para a colonia. Em abril 
de 1859, o diretor de colonizacao, mais urna vez, recusou o pagamento 
de trabalhadores da colonia, senda desta feíta, de um carpina, um 
ajudante de carpina e um feitor. A alegacao do diretor de colonizacao 
foi no sentido de que a nomea.;:ao dos referidos trabal hado res h avia sido 
feita sem autoriza.;:oo do govern-o e fugia, portanto, ao estabelecido no 
Regulamento de 11.04.54. Considerou, portanto, nula, a menos que a 
presidencia da Provincia a reconhecesse. Sugeriu, entao, que fossem 
reorimidos os abusos do di retor da colonia. 

*"Por toda a margem do Pindaré desgrac;::adamente ainda hoje existem muitos índios 
que sao olhados e tratados como escravos, nao só nao lhes pagando ainda o que fos
se um módico jornal, porém mandando-os prender, encorrentar e castigar _- c~m 
acoites, caso que fogem, como é público e notório~ 
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Pedro Cazimiro Zanine tam.bém nao correspondeu as expectati
vas ,do. govemo frente a direcao d_a colonia. Eram freqüentes as 
den.uncias de maus tratos que este diretor praticava com rela.;:ao aos 
índ1os, levando-os por isso a fugir da colonia. Por esse motivo esse 
di retor foi demitido em setembro de 59 e nomeado em seu 'lugar 
Antonio de Sena Machado. 

O novo diretor denunciou, em setembro de 1861, a presenc;:a de 
um mestic;:o, que a pretexto de trabalhar na colonia, havia comecado a 
seduzir os indios para irem embora com ele sob a alegac;:ao de que 0 
diretor os mataría e venderia seus filhos. Essas ameacas causaram a fuga 
de alguns índios. 

Em 1862, o estado dessa colonia era estacionário, segundo 
opiniao do diretor geral dos índios, José Maria Barreta .. A populacoo 
contava 129 fndios. Esses índios plantavam mandioca, arroz, milho e 
algodap. Como o referido diretor nao tinha conhecimento de nenhuma 
remessa desse produto, desconfiava que os géneros colhidos eram 
insuficientes para a manutencao da colonia. Outro indicio que vinha 
confirmar essa desconfianc;:a era o fato de haver pedidos de envio de 
farinha para a colonia. 

No ano seguinte, esse quadro parecia nao ter sofrido alteracao, 
pois esta colonia continuava sendo suprida pelos cofres provinciais. 

Em relatório apresentado pelo Presidente AMB RóSIO LE ITAO 
DA CUNHA (1863), constava que essa colonia havia tido 4 diretores 
que muito pouco ou nada concorreram para faze·la prosperar. Por 
outro lado, a populacao vinha sendo reduzida e contava entao com 80 
indios. 

·Na década de 70, essa colonia teve um incremento populacio
nal, chegando a 121 indios. Neste período era diretor da colonia 
Sérvulo Virgínio da Cunha e, contra ele, eram feitas acusa.;:oes que 
requereram maiores investigacoes por parte da presidencia da Provincia. 
Entre outras coisas, era esse diretor acusado de homiziar na colonia o 
criminoso de morte, capitao Pacú, que havia fugido da cadeia de 
Mon.;:ao. Após algumas averiguacoes, as acusac;oes feitas contra o 
diretor foram consideradas improcedentes e o acusador, comandante do 
destacamento da Sapucaia, foi demitido. 

Em agosto de 1871 foi enviado para a colonia um forno de 
ferro de fazer farinha e também acessórios para a lavoura. Entretanto, 
em marc;:o de 72, quando o capuchinho frei José Maria de L'oro 
assumiu interinamente a direcao da colonia, encontrou-a em estado 
decadente, com apenas 50 indios, desprevenidos de tudo, até de 
utensilios de lavoura, pois os existentes estavam inutilizados. 

Em virtude dessa situacao foi feita urna te'ntativa de soergui
mento da colonia através do fornecimento de instrumentos de trabalho, 
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armas, remédios, tecidos, etc. Foi também elevado o destacamento da 
colonia a 14 pracas e um inferior da guarda nacional e enviadas 15 
arma.s com correame e municao. O presidente alertou ao subdelegado 
".le Moncao que evitasse que os regatoes vendessem armamento e 
municao aos índios e que o diretor da colonia prevenisse os estragos 
causados pelo gado nas rocas das índios. Nessa mesma ocasiao foi 
autorizada a contrat~o de um ferreiro e um carpinteiro, assim como a 
compra de urna canoa. 

Em 1874, a colonia estava sendo dirigida por frei Peregrino' de 
Pezaro. A este diretor foi autorizada a contratac;ao de um ajudante, 
mediante a gratificac;:fto de 30$000 réis. 

As medidas tomadas para soerguer a colonia pareceram resultar 
em algum sucesso, pois, em 1875, a populac;:ao da colonia aumentou 
para 70 fndios e a produc;:ao aumentou, chegando a remeter para a 
capital um excedente de cerca de 100 alqueires de farinha d'água para 
serem comercializados. 

Permaneceram as remessas periódicas de generas e outros 
artigos, até 1887. Houve períodos em que a produc;ao da colonia foi 
bastante significativa, como, por . exemplo, em novembro de 1877 
quando o presidente da Província autorizou que a colonia fornecesse a 
farinha necessária ao destacamento da Sapucaia, que naquela época 
enfrentav\ sérias dificuldades. 

Q ano . de 1854 marcou urna série de medidas e estratégias 
impostas aos índios da regiao do Pindaré. Além da criacao da colonia 
Januária ocorreu a criac;ao de mais tres, diretorias parciais para por 
termo aos problemas causados pelos índios n'aquela área. 

Em novembro de 1854 foi criada a diretoria parcial Camacaó
ca, que o di retor dos índios, José Maria Barreta intitulou "1 ~ diretoria 
do rio Pindaré". Esta di reto ria foi criada com o intuito de a Idear os 
indios Timbiras que vagavam · por ambas as margens do referido rio, 
desde o engenho Camacaóca, acima da colonia Sao Pedro do Pindaré, 
até urna légua abaixo da colonia Januária: 

O primei ro di retor dessa repartic;ao foi Antonio Joaquim 
Sérv~lo que, de acordo com o já mencionado diretor geral, nao 
correspondeu ~s expectativas, nao dando sequer resposta aos ofícios 
que lhe foram enviados pela diretoria geral dos índios. 

Poucos documentos foram encontrados referentes a essa direto
ria parcial, entretanto, informa~es relativas ao ano de 1871 dao conta 
dessa repartic;ao, sem diretor e em total estado de abandono. 

Em 1873, nova tentativa foi feita no sentido de fazer prosperar 
essa diretoria. Foi nomeado novo diretor e foram remetidos vários 
objetos para serem distribuídos com os índios. 
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Após essa data nao foi encontrada mais nenhuma informac~ 
sobre essa di reto ria. Acredita-se que as tentativas de soergue-la tenham 
sido infrutíferas. 

Também em T854 foi criada a diretoria parcial Boa Vista, ou, 
como dizia o diretor geral Barreta, 2~ diretoria do rio Pindaré. 
Posteriormente, essa diretoria recebeu a numerac;ao de 8ª. 

O primeiro diretor da Boa Vista foi o Pe. Antonio Raymundo 
Valle e Souza, o mesmo que havia cuidado da instalac;ao da colonia 
Januária, e que havia recebido a incumbencia de fazer as pazes com os 
timbiras que viviam entre os limites dessa diretoria. Como esse padre 
nao correspondeu as expectativas, em 1856 foi substitufdo pelo Pe. 
Carlos Winkler. 

Poucas informacoes puderam ser encontradas sobre essa direto
ria. Em. vários relatórios de presidentes da Província, até 1890, foram . 
encontradas repetic;oes das primeiras informac;oes já referidas. O único 
registro, que tratou de um fato extraordinário, referiu-se a sublevacao 
dos índios dessa diretoria, em 1871. Conta-se. que esses índios 
insuflados pelos capit~s de índios "pacificados" Jacintho, Marcelino e 

· Lourenc;o, sublevaram-se, e o presidente, ao tomar conhecimento do 
fato, ordenou ao subdelegado de Moncao que prestasse ao diretor 
9arcial o auxilio necessário para manter os índios em obediencia. 
(OFfCIOS do presidente da Província ao diretor geral dos índios. 1871, 
p. 143 e 146). Mandou, também, o presidente que se i_nstaurasse o 
processo para apurar os fatos e capturar os culpados. 

.r A terceira diretoria parcial do rio Pindaré, que ficou posterior-
1 mente conhecida como 9ª diretoria parcial da Sapucaia, foi também 

criada em 1854. O objetivo principal era fazer a paz com os timbiras e 
gavioes, que habitavam as margens do Pindaré, desde a Boa Vista até o 
lugar denominado Sapucaia. 

Seu primeiro diretor, Joaquim Ayres Pinto, segundo declarou o 
diretor geral Barreta, limitou-se a fazer urna ou outra entrada e a 
arrancar, das brenhas, uns poucos índios de menor idade. 

Também, com relacao a essa di reto ria parcial, foram escassas as 
informacoes encontradas. O relatório do presidente da Provincia, José 
Thomaz da Porciúncula, de 1890, refere-se a essa diretoria como sendo 
dirigida por Manoel Thomaz Fernandez, com urna populac;ao de 1.100 
índios Guajajaras. Se nao houve falha do citado presidente essa 
diretoria, que havia sido criada para aldear timbiras e gavioes, terminou 
por reunir indios Guajajaras. 

A quarta diretoria parcial do rio Pindaré foi criada, como as 
demais, em 1854. Posteriormente, foi identificada como 1 ºª di reto ria 
parcial do Alto Pindaré. A criacao dessa diretoria~ objetivou ordenar 
urna grande quantidade de guajajaras que haviam sido pacificados por 
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numerosos paraenses, fugidos do Pará, por ocasiao da cabanagem. Ficou 
essa diretoria situada na área que vai desde o lugar Sapucaia até a aldeia 
dos Manajós. 

Na regiao do Alto Pindaré os conflitos eram freqüentes. Na 
década de so·, as brigas ocorriam basicamente entre índios e paraenses. 
Em abril de 1855, os índios Manajós cometeram um atentado contra 
Joaquim Gomes de Oliveira, sua mulher e um velho de nome Elias. Essa 
ocorrencia foi denunciada ~ presidente da Província, pelo diretor da 
diretoria do Alto Pindaré, que passou a contar com urna for<;:a de linha 
para impedir a continuacao desses atos. 

Em fins de dezembro de 1856, na aldeias do ·Alto Pindaré, os 
guajajaras mataram alguns paraenses que se ocupavam da extracao do 
óleo de copaíba. A popula<;:ao do distrito ficou alarmada e as entradas 
feitas para prender os criminosos e recolher os demais índios as aldeias, 
ocasionaram algumas mortes de índios e ferimentos de alguns soldados. 

·O primeiro diretor da diretoria do Alto Pindaré foi Joaquim 
Gomes de Oliveira. Este diretor, no esfor<;:o de expulsar das aldeias 
alguns paraenses desordeiros, foi assassinado em maio de 1855. Esses 
paraenses, e mais alguns escravos ·fugidos, viviam com os índios 
aconselhando-os a recusar as pazes com os brancos, nao só para 
evitarem a a<;:ao da justica sobre si, pois viviam em situacao irregular, 
mas também para, a salvo, disputarem a explora<;:ao da mao-de-obra dos 
índios. 

Em 1863, ao serem iniciados os trabalhos de constru<;:ao da 
estrada de Moncoo aos campos de Santa Rita, foi enviado um 
destacamento para dar garantias aos operários da estrada contra 
qualquer ataque dos índios. Por essa mesma época, o diretor da 
diretoria do Alto Pindaré solicitou a cria<;:ao de urna subdelegacia de 
poi ícia na Sapucaia, alegando ser este um local com todos os predicados 
para uma bela povoacao no futuro. 

Em 1866, febres perniciosas acometeram os indios dessa 
diretoria e a presidencia da Província; em socorro a tal situacao, enviou 
uma ambulancia com medicamentos. 

Em 1871, o Presidente GOMES DE CASTRO (Relatório, 1871, 
p. 194 - 205 manusc.) informou que a 10ª diretoria parcial encontrava
se em estado de abandono, inclusive sem diretor. Foram, entao, feitas 
mais algumas ten_tativas no sentido de desenvolver a diretoria, através da 
remessa de objetos para os índios e da nomeacao de vários novos 
di retores. 

Em 1887, nova epidemia de febres e lesoes acometeu a 
populacao dessa diretoria, e novamente foi remetida urna ambulancia 
com medicamentos para socorrer os indios. 

A Política Indigenista no Maranhao Provincial 159 

A última diretoria parcial criada no Pindaré, em 1854, foi a 11ª 
diretoria que recebeu o nome de "Carú". Esta diretoria foi criada, após 
muitas solicitac;oes para aldeiar os guajajaras, pacificados por paraenses, 
nas cabeceiras do rio Pindaré, mais precisamente entre os ríos Carú e 
Joaqu im Gomes. As primei ras solicitacees para a cria<;:ao dessa di reto ria 
haviam sido fe itas eni 1849. 

A presenca dos paraenses, que conviviam com os índios, trazia . 
muitos problemas, especialmente com rela<;:ao ao uso de bebidas 
alcoólicas. Ocorriam freqüentes discórdias que, algumas vezes, termina
vam em mortes. 

No mesmo ano da funda<;:ao dessa diretoria foi nomeado para 
di rigi-la Antonio Joaquim Sérvulo. Esse mesmo cidadao di rigiu a 
diretoria Camacaóca. Segundo o di retor geral BA RRETO ( 1859), este 
diretor parcial nao cumpriu seu dever. lsto pela pouca vontaae em 
faze-to, e pelas dificuldades que encontrou com os paraenses que se 
julgavam os maiorais dos índios e aproveitavam-se deles para o trabalho 
na extracao do óleo de copaíba, cravo e outros generas que mandavam 
vender em Moncao ou trocavam com os regatees por fazendas, armas, 
ferramentas, alimentos e bebidas. 

Talvez, mesmo por conta das dificuldades de relacionamento 
com esses paraenses, o primeiro di retor, Sérvulo, logo pediu demissao e 
durante muito tempo essa diretoria ficou acéfala. A partir de 1872, 
novos diretores foram nomeados e, em 1882,essa diretoria centava com 
1 .200 guajajaras. 

As últimas diretorias criadas no rio Pindaré foram: a 19ª 
diretoria parcial do Amarante e a 20ª diretoria parcial llhinha. A 
primeirá foi criada em 11 de setcmbro de 1871, nas cabeceiras do rio 
Pindaré, para aldeiar 600 timbiras, distribuídos pelas aldeias Sao Félix, 
Amarante e Bacury. A segunda, llhinha, foi criada em janeiro de 1873, 
no lugar llhinha, a margem direita dorio Pindaré, comec;ando no Barro 
Vermelho e terminando onde o Carú se lanca no Pindaré. 

Quando foi fundada a diretoria llhinha, havia urna populac;ao de 
660 guajajaras . Até 1890 as informacoes sobre essa diretoria remetiam 
para a mesma populac;ao. 

Na diretoria parcial llhinha surgiram alguns problemas com 
regatees. Em janeiro de 1874, o presidente da Província exigiu do chefe 
de polícia providencias contra os indivíduos Cornélio da Costa e lsac 
Antonio de Souza que estavam a retirar madeiras da colonia Sao Pedro 
do Pindaré e a tesar os índios com transacees comerciais escusas. O 
regatao lsac foi acusado também de estar sublevando os índios da 
llh inha, jogando-os contra o di retor parcial com o objetivo de 
conduzi-Jos para outro aldeamento onde fosse po'Ssível usufruir da 
moo-de-obra desses mesmos índios. Nessa ocasiao, o presidente da 
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Provfncia autorizou, ao di retor parcial, a expulsao do dito lsac, usando, 
para tal fim,a torca policial, se necessário. 

5.2.2.1.2 - Colonias e diretorias parciais do Mearim 

Conflitos envolvendo índios e brancos tomaram-se freqüentes 
na década de 50 e resultavarn, basicamente, da migracao de grupos 
indígenas que eram toreados a deixar suas terras, acossados que eram 
pelas frentes de expansao. Esses índios, descidos dos cursos do Grajaú e 
do Mearim, espalharam inquieta<;ao entre as fazendas localizadas as suas 
margens, muito embora n~o houvesse registro de atitudes hostis por 
parte dos indios. Entretanto, o clima de panico foi instaurado e 
requereu-se do gc>vemo providencias para por termo a essa situacao. 

Ern novembro de 1853, o presidente da Província recomendou 
ao subdelegado do Alto Mearim que evitasse essas in cu rsoes dos índios 
e, para tanto, solicitasse ao delegado de poi ícia do termo as providen
cias necessárias, já que esse termo dispunha de urna torca de trinta 
pracas. 

No mes seguinte foram solicitados, ao subdelegado do Alto Mea
rim, mais detalhes sobre as incursoes dos gentios e sobre os meios mais 
adequados de evitarsemelhantes visitas. 

EDUARDO MACHADO (Relatório, 1854, p. 31), presidente da 
Provfncia, equacionou da seguinte forma a situacao: 

uSeja pelos acometimentos de outras tribos selvagens, seja 
pela falta de mantimentos resultante da escassez de 
terrenos abundantes de pesca e ca9EJ, seja enfim, por outro 
qualquer motivo, o certo é que, de outubro do ano 
passado para cá, depois de uma intermiténcia de alguns 
anos, tem-se operado nesta Provincia, em grande escala, 
notável emigra9ao de Indios selvagens, os quais, deixando 
as cabeceiras dos ríos Grajaú e Mearim e os centro das 
Comarcas da Chapada e Viana, tem vindo derramar-se 
pelas fazendas situadas as margens dos d itos ríos. Conquan
to esses Indios tenham apresentado até hoje disposi9oes 
benévolas e pacificas, e .. nao hajam cometido, que me 
c:inste atos de hostilidade, contudo a só presen9a deles é 
1nc?modo, podendo a menor imprudencia dar lugar a 
sénos e desastrosos conflitos. A massa total dos imigrantes 
segundo informa~oes que pude co/her eleva-se a cerca d; 
duas mil pessoas as quais enquanto nao forem regularmen
te aldeadas, contínuarao, como até agora, a viver a custa 
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do governo e dos lavradores do Alto Mearim, que se acham 
tomados de tamanho susto que até chegam a fa/ar em 
mudan9a para oútras paragens menos ·wjeitas as correrías 
dos selvagens. 
A fim de remo ver os perigos e embara9as da situa9ao,,. 
mandei estacionar um destacamento de fot9a de linha na 
Freguesia de Sao Luiz Gonzaga no Alto· Mearim, que fica 
ao centro dos pontos mais arriscados e expedí as conve
nientes ordens para que fossem os selvagens aldeados 
algumas léguas ao centro do río, nomeando para diretor 
uma pessoa de confian9a . . Esta medida, , porém, embora 
mais pronta e eficaz de que se podía lan9a_r mao é apenas 
provisória, convindo quanto antes, para aproveitar as boas 
disposi9{Jes dos selvager,s, tratar dos meios de aldea-los". 

Foi em funcao desse clim.a que a Assembléia Legislativa 
Provincial autorizou a criac;ao das colonias Januária e Leopoldina. A 
cria~ao dessas colonias ocorreu. especialmente, ap_ós atos hostis pratica
dos pelós indios na fazenda do tenente coronel José Caetano Vaz 
Júnior. Além dessas colonias foram criadas várias diretorias parciais 

. para .resolver a situacao de tensao existente na regiao. 
A margem .do rio Mearim foram criadas duas dire~orias parciais. 

Urna delas, a do Jussaral, denominada 2ª diretoria parc1al '·'Jussaral", 
foi criada em 1853, para serem aldeados os tndios Caractegé que 
vagavam pela margem esquerda do rio Mearim, da foz do Corda para 
cima, a duas léguas do centro. Foram também aldeados}nessa diretoria, 
indios Gavioes. 

Os timbiras d'a 2ª diretoria parcial, freqüentemente atacavam os 
guajajaras. Em dezembro de 1849. os timbiras atacaram a fazenda 
Guerreiros, a 3 léguas de Mon9ao. Na ocasiao, foi feita urna entrada a 
esses índios mas nao foi obtido nenhum resultado. (HONOR·iO COU
Tl N HO, Relatório). 

Quando foi criada a 2ª diretoria, o cidadao Lou~nco Antonio 
da Silva foi encarregado de dirigi"'la, mas nao obteve sucesso nessa 
empreitada. O di retor geral dos indios, JOSI: MAFUA BAR RETO 
( Relatório, 1859) informou que só nao solicito u.de imediato,a demissao 
desse diretor, por nao dispor de pessoa que tivesse as necessárias 
habilidades e quisesse voluntariamente e gratuitamente prestar-se a esse 
servi.;o. O mesmo diretor geral admitiu que o insucesso do referido 
diretor parcial era devido a falta de recursos. Mesmo assim, solicitou a 
sua demissao e a diretoria ficou acéfala por falta de substituto. Antes 
mesmo da demissao do citado diretor pa_rcial, o presidente da Provfncia 
havia indagado sobre o crédito que poderia ser dad9 as informacoes, 
por ele prestadas,que admitiam que os índios mostravam-se de má fé. 
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Parece que essa diretoria teve curta dura.;:ao. No relatório do 
diretor geral dos índios de 1888 nao há nenhu111a referencia a essa 
diretoria e o mesmo ocorre no mapa das várias diretorias onde ela é 
citada, mas,ao lado de seu nome todos os espacos estao brancas. 

Em 1854 foi criada outra diretoria parcial no Mearim. O major 
Antón io de Souza Cavalhedo, residente perto da Chapada, foi 
chamado para aldear algumas hordas de índios que se achavam dispersos 
pelas margens do Alto Mearim, entre o Cocal Grande e o Beierra, assim 
como outras malocas que habitavam a Montanha - Pico, a margem 
esquerda, quase nas cabeceiras do río ltapecuru e mais alguns índios nas 
margens dorio Corda. 

Em 1855, o major Cavalhedo pediu dispensa da funcao de 
'di retor, sendo nomeado, no ano seguinte~ Frederico Augusto de Souza. 
Esse novo diretor conseguiu entrar em contato com mais de 40 
matteiros, que se encontravam junto ao Morro Bezerra. Este pequeno 
número foi :.reduzido em decorrencia de febres malignas que assolaram 
as aldeias e, os poucos que sobreviveram, foram se estabelecer nas 
margens do rio Flores. Como ainda continuassem a sé>frer nesse lugar, o 
di retor os transferiu, por sua iniciativa, para a margem direita do 
Mearim, no lugar denominado lntans. Para esse local, a presidencia da 
Província remeteu fazendas e ferramentas de ro~ e um forno.de cobre 
para torrar farinha. 

Em ofício de 28 de abril de 1860, dirigido a presidencia da 
Província, o diretor parcial do Alto Mearim informou que os índios 
haviam abandonado o local em que se achavam, com o intuito de ir 
morar com os canelas da Chapada. Nesta oportunidade, esse diretor 
pediu disp·ensa de suas funcoes. 

Novamente ficou essa diretoria acéfala e, por isso, muitos indios 
permanecem sem ser contados pelo menos até 1862. 

Urna estatística apresentada pela secretaria do governo da 
Provincia, de 1867, revelou urna populacao de 671 índios no Alto 
Mearim: 

. . Em 1871, o presidente José Pereira da Graca informou que essa 
d1retona estava abandonada, sem diretor e com urna populacao de 67 
mattei ros em 4 aldeias. 

. Em 1888, José Bento de Araújo apresentou urna estatística que 
re91strava urna populac~o de 70 índios no Alto Mearim. 

Em 1884 foi criada mais urna diretoria no Mearim. Desta feita 
foi a di~etoria Franco de Sá, criada em abril, a margem direita d~ 
~esmo. no,."º .lugar Sao Benedito, do termo de Sao Luís: Gonzaga. Essa 
dtretona fo1 cnada para os guajajaras, vindos da colonia Palmeira Torta, 
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e que para lá nao queriam mais voltar. Possuía urna populacao de 61 
índios e seu diretor era Joao Pereira Ramos. 

Como havia sido mencionado, anteriormente, a colonia Leopol
dina foi criada juntamente com a colonia Januária. Havia um grande 
número das nac;oes gramzés e pobzés reunidos em duas aldeias a tres 
léguas do centro da paragem denominada Bacabal, em Sao Luís 
Gonzaga, municfpio do Alto Mearim, a margem esquerda do rio do 
mesmo nome. Nesse local, o governo provincial instalou a colon ia, que 
contava no período de sua funda<;ao, com 480 indios. Esses indios, 
segundo Nimuendajú, seriam os kreyé e os pobzés que, provavelmente, 
correspondiam aos timbiras do Baixo Mearim os qua1s se encontravam 
por volta de 1818 em correrias no Bai.xo Mearim e no Grajaú. Como 
eram grupos hostis, tinham acao em toda a regia~ , dificultando bastante 
a ocupac;:ao da área. Suas correrias estendiam-se desde Cantanhede, no 
ltapecuru, ao norte, até as viiinhancas da presente cidade de Barra do 
Corda, a9 sul. 

Desde 1850, os kreyé e os pobzés comecaram a se apresentar, 
pacíficamente, em número considerável, aos moradores de Bacabal, e, 
assim acabaram por ser aldeados na colonia Leopoldina. 

Em dezembro de 1854, o presidente ordenou ao capitao 
Lourenco Antonio da Silva que iniciasse, o quanto antes, a fundac;ao da 
colonia e recomendou que, considerando a propensao que os índios 
mostravam de viver em paz, nao se deveria, de forma alguma. repeli-los 
quando nao se sujeitassem ao aldeaménto, devendo, entao, catequ izá
los e levá-los a evidencia do erro em que caíam, deixando de abracar a 
protec;:ao que o governo de forma "tao bondosa" lhes oferecia. 

Como nao havia disponibilidade de missionários, o próprio 
capitao Lourenc;o assumiu a di rec;oo da colonia. 

Em novembro de 1855 ocorreu um conflito entre os índios 
desta colonia e os guajajaras da margem do Grajaú. O capitao Louren<;o 
recebeu, entao, a incumbencia de conteros índios em seus aldeame~tos, 
fazendo com que se entregassem ao trabalho das rocas para que nao se 
tomassem inteiramente pesados a Província. 

Nessa ocasiao, foram fornecidas aos índios ferramentas para a 
instalacao de rocas comuns. 

Urna epidemia, desenvolvida em 1856, matou grande número de 
índios e ocasioriou a fuga. de outros tantos. Foram enviados medicamen
tos e contratado um enfermeiro para tratar dos doentes. 

Em Janeiro de 1857, Lourenc;:o Antonio da Silva foi ~emitid? e 
foi nomeado, interinamente também, Joao Severiano da S1 lva, a~e . ª 

' f ·d da colonia nomeac;:ao do Pe. Carlos Winkler, que veio tran.,s en ° 
Januária. 
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Tao logo assumiu a dire~ao, o pe. Winkler fez al~umas 
solicitacoes ao diretor de colonizacao, que foram negadas: O prov1men
to da colonia, com pessoal fixo, foi recusado em virtude do estado 
provisório da mesma; o lugar de feitor foi preenchi?º. pelo intérprete, 
ficando a nomeacao de um feitor para quando a colonia prosperasse: O 
diretor de colonizacao sugeriu, também, que a colonia fosse transferida 
para a margem esquerda do Mearim, em terras devolutas ou compradas 
para esse fi m. 

Em dezembro de 1857, como produto da venda de tres sacas 
de algodlo, remetidas pela coló~ia, o diretor de colonizaclo aviou ~ma 
relaclo de objetos solicitados pelo diretor da colonia. No ano seg_u1nt~ ,,. 
foi autorizada· a compra de urna máquina de prensa para fazer fannha e 
um engenho para descarocar algodao. . · . . . 

Em 1859, o diretor de colon1zacao voltou a 1ns1st1r na 
necessidade de transferir a colónia para a margem esquerda do rio. 
Autorizou que se fomecessem ao diretor Winkler os objetos indispensá
veis a manutencao da colonia, assim como instrumentos aratórios, 
brindes e paramentos para a capela. O mesmo diretor de colonizacao 
reivindicou o aumento do ordenado do di retor da colonia para 1 / 3 ou 
1/4 da renda líquida da ~tónia, já que este ordenado equivalia a apenas 
10·1. dessa renda. Admitiu, ainda, que o estado da colonia, como de 
outras, ainda seria por muito ternpo provisório e, portanto, anormal, 
nao podendo por isso sua· administracao ser ~strita ao Regulamento de 
11.04.1854. Recomendou que, enquanto a colonia se encontrasse nessa 
fase.de crescimento, seu pessoaf nao deveria ir a_lérri de um carpina e um 
ferreiro, fazendo estes também as vezes de feitor e enfermeiro. 

Em relatório de 1859, o diretor de colonizacao informou que, 
em fins de 1857 e durante o ano de 1858, os índios que haviam fugido 
em funcao da epidemia de 1856, haviam comecado a retornar e fazer 

' , . suas .rocas; r~as essas que logo fomeceram os v1veres necessanos para a 
sua sustentacao. Nessa ocasiao, o referido diretor insistiu pela terceira 
vez na necessidade de transferir a colonia para outro local, em funcao 
da impropriedade do local em que estava instalada. (RELATORIO do 
diretor de colonizacao, 1859, nQ 180). 

No inicio da década de 60, vários timbiras fugiram da colonia e 
tentaram instalar-se em outro local. Essa nova área, escolhida pelos 
fndios, foi considerada inadequada pelo diretor geral dos índios, urna 
vez que trazia graves inconvenientes aos lavradores mais próximos da 
nova situacao, além do que demandava avultadas despesas essa 
instala~ao. Em funcao disso, decidiu-se trazer os indios de volta a 
colonia. O intérprete José Bento de Barros foi encarregado dessa 
empreitada. O presidente da Província ordenou aos comandantes da 
Chapada que prestassem, ao diretor dos índios canelas, as pracas 
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disponíveis para acompanhar os individuos que iam trazer de volta para 
a colón ia, os timbiras que se achavam ausentes. 

Dentre as providencias tomadas para o retomo desses índios, 
estava a solicitacao de um forte destacamento para a colonia, para 
resguardar a tranqüilidade dos antigos indios, assim como as lavouras e 
os demais habitantes. Foi solicitada, também, a suspensao do trabalho 
de recrutamento, que vinha ocorrendo nas imedia~es da colonia, pois 
esse recrutamento estava causando a evasao de alguns vizinhos que 
poderiam ajudar a impor a ordem, e também, porque estava assustando 
os índios que, devJdo a isso, fugiam da colonia, apesar dos esclarecimen
tos de que aquele recrutamento nao os atingiria. 

A produt;ao de algodao da ~olonia passou a manter urna certa 
estabilidade que permitía a comercializacao de excedente, que variava 
de 10 a 30 sacas por safra. O produto da venda desse excedente era 
destinado a aquJsi~o de objetos para a colonia, tais como um forno de 
cobre e urna chapa crivada para a roda de ralar mandioca, que foram 
adquiridas em 1866, assim como urna serra para descaroc;ar algodao. 

Em 1867 por ocasiao dos trabalhos de desobstrucao do rio 
Mearim, foi solicitado ao di retor da colonia · Leopoldina, que prestasse 
todo auxílio ao engenheiro Joao Batista de Carvalho, encarregado da 
obra. 

Em outubro de 1869, o presidente da Provincia desautorizou a 
contrata<;ao de um professor de primeiras letras para a colonia, 
alegando o disposto no parágrafo 18 do art. 1<? do decreto n<? 426 de 
24 de julho de 1845. 

Também por conta do produto líquido da colonia, foi, em 
1871, autorizada a edificacao de urna casa para prensa e a compra de 
urna máquina de descaroear algodao, assim como de um engenho de 
serra. Ocorreu que, apesar de autorizadas, essas a<;oes nao foram 
efetuadas e1 em novembro de 1875, a quantia liberada para tal fim foi 
recolhida ao tesouro provincial por nao ter sido reclamada até aquela 
ocasiao. Em abril de 1872 haviam sido liberados recursos para a 
compra de um carro de conducao com as competentes cangas, e urna 
prensa para preparar farinha para servir aos timbiras, que trabalhavam 
separadamente. 

Em novembro de 1877, a situacao da colonia, especialmente na 
regiao que cobria do Jatobá até o Barro Branco, estava muito tensa. Os 
timbiras andavam praticando atos de vandalismo. Em 1 O de novembro 
entraram em combate estes índios, juntamente com · os guajajaras, 
contra os gavioes. Os gavioes foram dispersados. Ficaram, entretanto, 
mortos e feridos de ambas as partes. A populac;ao d'a regiao ficou tensa, 
temendo ataques dos vitoriosos, que permaneceram na regiao. Em 
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conseqüencia desse temor, muitos lavradores abandonaram suas casas e 
rocas. 

Em dezembro de 1882, o diretor geral dos índios, TRAJANO 
A. VALENTE (Relatório, 1882) informou que a colonia Leopoldina 
contava com 226 índios, que plantavam algodao, arroz, milho e 
mandioca, fazendo seu próprio custeio. Esse estado de coisas perdurou 
até pelo menos 1890, quando essa colonia possuía 164 indios e 
continuava a suprir suas próprias necessidades, sendo a única a 
encontrar-se nessa situacao. (THOMAZ DA PORCIÚNCULA, Relató
rio, 1890). 

Em janeiro de 1885, o presidente da Província solicitou ao 
diretor da colónia Leopoldina' que prestasse todo apoio possiveJ as 
medidas tomadas peto subdelegado de polícia do Alto Mearim, visando 
é seguran~.a pública que estava ameacada pelas correrias dos selvagens, 
que infestavam as margens do Mearim. O presidente decidiu, entao, 
colocar dois fortes destacamentos nas margens do Mearim, um em 
Bacabal e outro em Pedreiras, um ~ disposicao do subdelegado e outro a 
disposi~lo do diretor Lourenco Antonio da Silva; para poder repelir 
qualquer tentativa de agressio por parte dos ditos fndios. 

Até meados dos anos cinqüenta haviam sido criadas tres 
colonias indígenas e algumas diretorias parciais de índios. Apesar dessas 
iniciativas, no que diz respeito a ·obra de civilizacao dos {ndios, os 
relatórios dos presidentes da Provincia, da época, davam conta de urna 
estagna~llo da catéquese ·e civilizacao dos fndios .. As causas apontadas 
para justificar tal est~o de coisas remetiam para o desinteresse dos 
funcionários, a exiguidade das verbas, a grande distancia em que se 
encontravam as aldeias com rela~ao a capital, e as conseqüentes 
dificuldades de comunic~ao. Era, ainda, arrolada nessa lista a falta de 
missionários, como enfatizou o Presidente Olímpio Machado. 

As críticas, como se pode observar, nao eram dirigidas as 
instituicoes, mas aos seus executores; nao eram dirigidas a ideología da 
catequese e civilizacao dos índios, mas as expressoes concretas dessa 
ideologia. Como ressaltou o Presidente OLfMP 10 MACHADO (Relató
rio, 1852, p. 46), havia o interesse claro em desenvolver a catequese e a 
civilizacao dos índios basicamente por dois motivos: por humanidade e 
por interesse da navegacao fluvial, visando, inclusive, o aproveitamento 
dos selvagens como "ágeis e robustos remadores". Era esse, basicamente 
o ponto de vista oficial. 

Para dar maior regularidade e sistemática a política de coloniza
cao, o Regulamento de 19 de abril de 1855 criou a diretoria de 
coloniz~ao, que foi instalada em maio do mesmo ano. A cargo dessa 
diret'Jria ficaram, além das colonias indígenas, as demais colonias que 
reuniam estrangei ros. 
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A diretoria de colonizac;ao teve pouca dura<;ao. Foi extinta em 
1859, quando quase todas as colonias de estrangeiros ~av~am fra~a~sa
do. Como o desenvolvimento dessas colonias era o pnnc1pal ob1et1vo 
dessa reparti~ao, diante do insucesso das colonias, ~ao se justi!ic~va. s~a 
continuidade. As colonias indígenas voltaram, entao, para a JUnsdu;ao 
da diretoria geral dos índios, de acordo com decisao do entao, 
presidente da Província, de 8 de ju lho de 1860. . _ . 

Enquanto esteve a frente da diretoria de colon1z~<;~O, .º d_1retor 
Luiz Miguel Quadros sempre reclamou do estado das. col~n~as 1nd1genas 
que, a seu ver, nao apresentavam resultado sa.t1sfatono. ~m dos 
pontos que este diretor ressaltou como causa desse 1nsu~~so, !~' a falta 
de missionários e a falta de informa<;oes sobre as colonias, Jª que os 
diretores destas nunca as enviavam e quando faziam-no eram incomple
tas e pouco merecedoras de confianc;a. 

Nesse período, havia sido instalada a reparti<;ao local de terras, 
em execu~ao ao disposto na Lei de Te_rras, para pór em prátic~ !s 
determina<;oes daquela legislac;oo. O diretor do delegado da repart1~ao 
local de terra, tratando da questao indígena, considérou que os ín~1os 
aldeados estavam confiados a homens ignorantes e padres desmoraliza
dos, sem vocavao para a vida que adotaram. lnformou, ainda, esse 
delegado, que os indios do Pindaré, da Chapada e de Viana encontra
vam-se em total abandono. Talvez, em fun<;ao dessas acusa<;oe~, o 
presidente da Província tenha, através de portarías de 19 de outubro e 
de 6 de novembro de 1854, mandado distribuir esses índios em 7 
diretorias, criando, em 12 de setembro de 1855, mais urna di reto ria em 
Viana. 

Apesar do referido delegado ter afirmado que as diretorias 
citadas haviam sido criadas parar tirar os índios da situa~ao de 
abandono em que se achavam, argumentou, por outro lado, que o fim 
que se teve em vista,ao criar estas diretorias, foi promover a abertura de 
estradas que estabelecessem comunica<;ao entre as aldeias dos índios e 
os povoados, sendo empregados, para tanto. o trabalho dos próprios 
índios. 

Tal como o diretor de coloniza<;ao, o delegado do diretor da 
reparti<;ao de terras reclamou da falta de informavoes sobre as aldeias 
indígenas, pois os diretores das mesmas nunca respondiam as circulares 
que lhes eram enviadas. 

As diretorias parciais de Viana 

Viana também foi urna regiao onde os conflitos entre os índios 
e brancos foram freqüentes. Em 1829, no mes de novembro, os índios 
roubaram algumas casas e espancaram alguns habitantes, saindo, do 
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incidente, várias pessoas. feridas. Os moradores do lugar, achando que o 
comandante geral nao tomava p~ovidencias, recorreram ao juiz de 
Alcintara. O presidente da Provincia, ao tomar conhecimento dos fatos, 
exigiu do dito comandante, que cumprisse com sua obrigac;ao. Ao 
iniciar a devassa, porém, este comandante foi assassinado pelos indios e 
por mais dois homens brancos, e a devassa foi queimada. . 

Em fevereiro de 1836, o clima na regiao parecía nao ter 
mudado. O presidente da Provincia, ao tomar conhecimento do ataque 
feito pelos índios a urna fazenda da regiao, ordenou ao juiz de direito 
de Viana que tomasse todas as providencias para conteros estragos da 
lavoura. Em novembro do mesmo ano, o presidente remeteu, por um 
fndio Gamela, vários objetos para serem distribuidos comos índios em 
Viana, a fim de que nao fossem desencaminhados. 

Em marco de 1847, o presidente da Provincia encarregou o Juiz' 
Municip~I e de Orfaos de Viana de fazer urna entrada nas aldeias 
timbiras que continuavam hostilizando os lavradores das circunvizi
nhanc;as e sabotando a livre navega<;ao do Pindaré, com o fim de chamar 
a paz a esses fndios. A lei provinciat de 23 de outubro de 1847, 
autorizou o gasto de um conto de réis com a entrada nas aldeias dos 
timbiras. 

Em 1854, ainda na'o havia sido estabelecida a paz com os 
timbiras. Em janeiro, o ·presidente solicitou aos delegados de Viana e ao 
subdelegado de Monc;ao que prestassem todo auxílio para o éxito da 
entrada entre os timbiras de Viana para conseguir-se a paz com esses 
indios. 

Em novembro do mesmo ano, o presidente da Província recebeu 
informa~es do di retor dos índios de Viana, Justino lnocencio Caldas, 
sobre a diligencia que este havia expedido em julho daquele ano para 
chamar .a paz, os timbiras. O presidente~ na ocasiao, estimulou esse 
diretor, para que ·continuasse esfon;ando-se para atingir o fim a que se 
propunha. 

Em 1847, foi criada a primeira diretoria parcial de Viana, que . 
recebeu a numera(:§o de 13ª e o no me de diretoria parcial Caja.rv. Foi 
assentada entre o lago Cajary e a estrada denominada "Tapuia" na 
Comarca de Viana, pelo diretor Marcireo José Nunes, com 106 índios 
oriundos de numerosas hordas da nac;ao gamelas. 

Em 1849 existiam poucos índios nessa diretoria em decorrencia 
das febres que assolaram as aldeias e também devido a muitos índios 
terem mudado para as povoac;oes próximas por serem considerados 
assimilados. 

O primeiro diretor da diretoria Cajary · faleceu em 1857, tendo 
ficado essa diretoria sem diretor, por alguns anos. 

.. 
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Em 1855·· foi criada a segunda diretoria parcial de Viana, que 
recebeu a numera(:§o de 15ª e a denominac;:ao de Capivary. Esta 
diretoria foi criada com o objetivo de pacificar os timbiras e carajás, 
qu~ vagavam no território daquele município. 

O primeiro· diretor da Capivary foi Justino lnocencio Caldas, 
que, em 1858, foi substituído por José Feliciano de Campos. Este 
segundo diretor fez urna entrada nas matas e conseguiu pacificar um 
pequeno número de índios, e contou com a ajuda do intérprete José 
Francisco dos Santos. Em 1871 -- foi nomeado para dirigir essa diretoria 
Cesário 1 rolde da SilveiraJ que 4 anos depois foi removido para a 15ª 
diretoria parcial Santa Teresa. 

Em 1859, os timbiras do Capivary mataram dois individuos no 
lugar Jutahy. O presidente da Província solicitou providencias no 
sentido de que se prevenisse a reproduc;ao de ocorrencias desse tipo. 

. Em 1864, os timbiras é que foram as vítimas. Desencadeou-se 
urna onda de crimes contra os timbiras que resultou na morte de 31 
índios. Mais urna vez a presidéncia da Provincia interveio, solicitando 
.puni<;ao para os autores do atentado. 

Dez ano·s depois desse fato, houve urna ameaca de sublevac;:ao 
dos índios que circundavam a colonia Januária. Por esse motivo, 
ficaram atemorizadas as populaf;Oes dessa freguesia e também de Viana. 
Entretanto, o chefe de poi ícia considerou que os receios de sublevac;:ao 
eram infundados e recomendou que se acalmasse os temores da 
populac;:ao. Solicitou ao presidente o aumento do destacamento da 
Comarca de Viana, para que os prac;as extras fossem distribuidos pela 
colonia Januária e por Monc;ao. 

No ano seguinte, o subdelegado de Penalva denunciou o assédio 
dos timbiras, nos lugares próximos as roc;as dos moradores e esclareceu 
que nao dispunha de fo~a policial para afugentá-los. O chefe de polícia, 
ao tomar conhecimento do ocorrido, solicitou ao presidente as 
providencias necessárias. 

Em fevereiro de 1877, o subdelegado de Penalva solicitou ao 
chefe de policía um destacamento para aquela vila, para ser dividido 
com o lugar Ouro que, freqüentemente, era assaltado pelos timbiras. 
Alegou a necessidade de tranqüilizar os lavradores do lugar e de garantir 
a ordem pública. 

Em agosto do mesmo ano, os timbiras atacaram urna fazenda no 
lugar Oby, distrito de Penalva, e assassinaram seu proprietário. Após 
esse assassinato, os índios tentaram ássaltar outras fazendas da regiao. 
Tao logo tomou conhecimento do que vinha ocorrendo, o delegado de 
Viana solicitou ao chefe de polícia a remessa de alguma forc;:a para 
aquele distrito, a fim de evitar novas cenas de sangue e tranqüilizar os 
habitantes, que comec;:aram a abandonar suas habitac;:oes. Atendendo a 
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solicita~lo, o presidente fez seguir para o local seis soldados e um 
inferior do 59 BM de ln1º corn a recomend~o de serem presos os 
autores do atentado. Entretanto, ern. fins de agos~o, foi notificada a 
presen~ desses índios nas proximidades de urna outra fazenda, cujo 
proprietário, Adauto Alexandre de Araújo Souza, solicitou ao presiden
te perrnissac> para organizar urna fon;:a de paisanos, corn o fim ·de 
afugentá-los, para nao se ver for~o a abandonar seu estabelecimento 
de lavoura.. · 

Ern meados de outubro, o presidente autorizou que se formasse 
urna diligencia, composta de prac;as, do destacamento de Viana para 
descobrir os autores dos crimes e pQr fim a esse tipo de ac;ao. Além do 
assassinato praticado em agosto, outros cadáveres foram encontrados, e 
a suspeita recaiu sobre os índios. As diligencias evidenciaram que os 
assassinatos forarn praticados pelos gamelas de Viana, que alegaram ter 
agido dessa forma atendendo a recomendac;oes, que haviam recebido de 
expulsar pre~os fugidos das matas. Os indivíduos encontrados mortos 
eram, de fato, de cor preta. 

Nos anos 60, as ac;oes dos quilombolas se aplicaram, ameac;ando 
Sa~ Bento, Sa9 Vicente de Férrer, Santa Helena, Pericuma, VHa Nova 
do· Pinheiro. Tentaram sitiar Viana. Em decorrencia disso, foram 
suspensos os recrutamentos para a guerra do Paraguai, que era 
obrigatório em Viana, Guimaraes, Santa Helena, Turiac;u, Cururupu, 
sao Bento, Sao Vicente de Férrer. Em represália aos desmandos das 
tropas governamentais e rapto de crianc;as índias, em 1866, ocorreu 
urna grande sublevac;~o de grupos indígenas. 

Especificamente,na área de Monc;Bo, os conflitos entre índios e 
brancos foram freqüentes~ No início do século, mais precisamente na 
década de 20, ·eram freqüentes os oficios dirigidos de Monc;ao a 
presidencia da Provincia, dando conta das invasoes que os índios 
faziam, assim como das bandeiras, que eram organizadas para rebate-los. 
Ilustrativa desse clima de tensao é a autorizac;ao feita pelo Sr. Conde 
Governador das Armas (OF fCIO, nQ 389, 1828) ao comandante geral 
da vila de Monc;Bo, para que requisitasse a munic;ao necessária para o 
destacamento utilizar, no caso de rebater ataques dos gentios. Este era 
exatamente o. período em que os indios costumavam assaltar as 
lavouras daquela regiao. A mesma providencia foi tomada, dias depois, 
com relac;ao a Pastos Bons, para onde foram remetidas pólvoras e 
chumbo para serem utilizados na defesa contra ataques dos índios. 

Em agosto de 1829, por exemplo, os índios atacaram a fazenda 
de Manoel José Teixeira, onde cometeram roubos, mataram urna 
escrava. e feiiram um negro. O presidente da Provincia, ao tomar 
conhec1mento do fato, ordenou ao juiz de paz de Viana que agisse de 
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acordo comas determinac;oes dadas a 11 de agosto de 1828, no sentido 
de evitar ataques desse tipo e repeti-los. 

Essa situac;ao pareceu nlo mudar muito até a década de 
cinqüenta, período no qual foram criadas as duas diretorias parciais em 
Viana. 

Em abril de 1855, ao tomar conhecimento dos atos de violencia 
praticados pelos índios contra os habitantes de Monc;ao, o presidente da 
Província mandou seguir para lá dezesseis prac;:as, recomendando ao 
subdelegado que evitasse qualquer efusao de sangue. Autorizou, ~ esse 
funcionário, que, quando necessário, reunisse as forc;as da colónia 
Pindaré e da Camacaóca. 

Em outubro de 1856, o subdelegado de Monc;ao recebeu um 
abaixo-assinado dos moradores do Alto Pindaré, solicitando providen
cias urgentes contra os índios que ame~avam suas vidas e propriedades. 
Alegaram esses moradores que se tratava dos mesmos índios que haviam 
assassinado os paraenses e muitos outros cristaos. Denunciaram, na 
mesma oportunidade, a ameaca de viremos fndios do Carú e Boa Vista 
para atacá-los. Em tuncao disso, o subdelegado solicitou socorro para os 
habitantes ameac;ados de morte, pois já havia o precedente das mortes 
praticadas no Alto Carú e o povoado encontrava-se sem defesa. · 

Em -fevereiro do ano seguinte, ou seja, 1857, o subdelegado de 
Monc;ao comunicou a presidencia da Provfncia que infelizmente as 
mortes vieram confirmar os receios e temores dos comerciantes e 
moradores das aldeias do Alto Pindaré. Dois meses, após o recebimento 
do abai~o-assinado dos moradores do Alto Pindaré solicitando provi
dencias urgentes contra os índios, os guajajaras assassinaram, na margem 
do alto rio Carú, os paraenses E$tenio Francisco de Souza e Marcos de 
Tal e o portugues José Antonio Maria. 

As expedic;Oes de paz também eram muitas vezes fatais. Em 
junho de 1864, o presidente solicitou ao chefe de polícia que 
averiguasse as ocorrencias havidas por ocasiao da expedic;ao feita ao 
lugar Jacatahy, com o fim de chamar a paz os indios Timbiras que 
andavam incutindo terror aos fazendeiros e mais habitantes daqueles 
lugares, expedic;ao essa que resultou na morte de um dos índios. As 
recomendac;oes feítas pelo presidente da Província foram no sentido de 
investigar·. se a morte havia ocorrido casualmente ou se tinha havido 
intenc;ao criminosa. 

Em outubro de 1865, o presidente foi informado, pelo 
encarregado da abertura da estrada que vai de Monc;ao a Barra do 
Corda, que os gavioes haviam praticado assassinatos. O presidente da 
Provfncia ordenou, entao, ao chefe de polícia que recomendasse ~ 
autoridades policiais competentes toda a diligencia em processar e punir 
os autores daqueles atentados. 
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No Alto Pindaré, os timbiras continuavam a intimidar os 
moradores. Em dezembro de 1865, o diretor dos índios do Alto Pindaré 
comunicou que~ em julho do ano anterior, os timbiras haviam 
assassinado os individuos, Félix Martins de Medeiros e Manoel Raimun
do Mo ntei ro. 

Em 1867, o presidente da Província, Antonio Al ves de 
Carvalho, em relatório apresentado em 4 de abril, admitiu que a 
popul~ao de Mon~ e outros lugares já estava livre dos terrores que 
lhes causavam as correrias dos índios, restando ainda a execuc;:ao cabal 
de certas medidas que já haviam sido deliberadas. 

5.2.2.1.3 - Diretoria parcial de Alcantara 

Em 7 de agosto de 1871 foi criada no lugar Cabec;:a Branca, a 
margem esquerda do rio Tury, próximo da vila de Santa Helena e a oito 
léguas do distrito do Parauá, urna diretoria parcial · de índios com a 
numerac;ao de 5ª e o nome de Cabeca Branca. Essa diretoria era 
composta de indios Guajajaras e em 1890 contava com 300 indios. Seu . , , 
primeiro diretor, Manuel Isidoro Loureiro Viana, foi demitido em 1872 
por ter sido condenado por crime de furto de gado. 

Mesmo após a criacao dessa diretoria parcial, a situacao na 
comarca era de tensao. Em correspondencia enviada ao presidente da 
Provfncia, em 8 de· agosto de 1874, o Pe. Lauro Amorim,da freguesia do 
Parauá, denunciou que, além das febres intermitentes que estavam 
afligindo os habitantes daquela freguesia~ estava aparecendo o gentio, 
verdadeiro ou "intitulado", que vinha· alarmando a populacao~ pois 
cometiam roubos. Por outro lacio, o mesmo padre informou que essas 
correrías de salteadores d isfarc;:ados em gentios nao eram freqüentes, 
pois em 71 haviam roubado a casa de Jerónimo Ferreira da Costa, na 
colónia militar do Gurupy, na presenca do próprio diretor. Solicitou, 
ent3o, ao presidente que fossem tomadas as devidas providencias. 

No relatório que o presidente da · Província, José Francisco 
Viveiros apresentou a assembléia provincial, em 28 de setembro de 1874, 
foi colocado que, n.o distrito do Parauá, urna grande porc;:ao de índios 
ha~ia atacado e roubado, nos dias 20, 21 e 22 de julho, diversas casas, 
de1xando em panico a populacao. Este presidente mandou, entao, 
seguir, para lá, o alteres comandante do destacamento de Sant'Helena 
com 24 p~as, ~rescidas de mais 3 do destacamento de Pinheiro e 10 
da guarda nacional, para restabelecer a ordem pública. 

Em 23 de julho de 1877, o subdelegado do Parauá dirigiu-se ao 
chef~ de polícia para tratar de mais um assalto do grupo,· intitulado de 
gent1os,que desde o ano anterior vinha assaltando casas naquele distrito. 
Alegou o subdelegado, que nao pode tomar providencias por falta de 
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torcas, como também por falta de intérprete que com eles pudesse 
enten~er~se no caso. d~ serem v~rdadeiramente índios. Acrescentou que 
as ma1s firmadas op1n1C>es acred1tavam nao serem todos (ndios, mas sim 
em sua grande maioria, criminosos e mendigos. Em conseqüencia des~ 
assalto, muitos moréldores abandonaram suas moradias e por esse 
motivo o dito subdelegado pediu enérgicas providencias para que · fosse 
removido aquele inconveniente. 

Em agosto do mesmo ano, o presidente fez seguir para o Parauá, 
a disposic;ao do respectivo subdelegado, urna diligencia composta de um 
inferior de confianca e quatro soldados para a captura dos índios e 
desertores que andavam praticando roubos na regiao. 

5.22.1.4 - Colónias e diretorias parciais do Grajaú e Chapada 

O programa de colonizac;ao indígena no Grajaú teve início em 
1847, quando o cidadio Hermenegildo Maciel Parente foi encarregado 
de aldear o índios Guajajaras que habitavam ~~ margens do Grajaú desde 
a Tapera da Leopoldina até a povoacao denominada Palmeira Torta. 
Nao tendo esse cidadlío desempenhado bem suas func<>es, foi substituí
do no ano seguinte por Virgínio Raimundo Nogueira, que conseguiu 
assentar 4 aldeias com um total de 680 habitantes. 

Esta foi a base do que veio a ser a diretoria parcial Palmeira 
Torta, situada entre as vilas do Mearim e da Chapada. Por ocasiao de 
sua transformacao em colónia, em 1870, essa diretoria contava com 
3.500 índios, distribuídos em 53 aldeias. 

Mesmo após o aldeamento dos índios, ocorreram alguns 
conflitós na regiao da Palmeira Torta. Em 1856 houve o assassinato de 
Reginaldo Antonio Brito na aldeia Palmeira Torta. Foi instaurado o 
processo e ouvidas algumas pessoas. O diretor da dita aldeia, Pe. lgnácio 
Mendes de Moraes e Silva nada esclareceu a respeito. Nesse mesmo ano 
ocorreu outro assassinato, desta feita, do fndio Justino. Foi também 
instaurado o processo, mas, como no anterior, nao se teve acesso as 
conclus6es. 

Em 1866, os índios da 4ª e da 5ª diretorias (a 5ª era a da 
Palmeira Torta) sublevaram-se. Em face disso, os lavradores e mais 
habitantes da margem do Grajaú comecaram a se mudar, temendo o 
risco de serem atacados. O juiz do Mearim solicitou providencias, por 
achar que tais ocorrencias comprometiam, seriamente, o comércio e a 
navegac;ao para a vita Chapada. 

Em dezembro de 1886, o presidente havia solicitado ao prelado 
diocesano, alguns capuchinhos ou sacerdotes habilitados, para irem a 
Palmeira Torta e ao Alto Pindaré, onde se encoRtravam os fndios 
sublevados, como fim de chamá-los a obediencia e a paz. 
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e·m maio do ano seguinte, para prevenir a continuacao das 
agre~s dos índios da comarca da Chapada, que se achavam 
sublevados, o presidente mandou destacar 100 pracas da guarda 
nacional, senda 40 na Palmeira Torta, quarenta na povoacao da 
Sapucaia, onde foi criada urna subdelegacia, e 20 na Januária. Em 
outubro, o subdelegado de Mon~o comunicou ao presidente que havia 
sido firmada a paz com grande parte dos índios revoltosos e que, para 
isso, haviam se utilizado de capitaes de malocas nao sublevados, que 
faziam a intermediacao com os rebeldes. 

Essa sublev~ao parece ter sido conseqüencia das doencas que 
grassavam pelas aldeias e do mal relacionamento dos i'ndios com os 
administradores. No relatório que o Presidente Antonio Alves de Souza 
Carvalho apresentou a ASsembléia Legislátiva P.rovincial·, . em 04.04.67, 
constou a informacao referente aos ataques praticados pelos índios 
residentes entre os ríos Grajaú e Pindaré, que, segundo o dito 
presidente, foram incitados por . individuos imprudentes e pouco 
escrupulosos, ou realmente perseguidos, e nao encontrando protecao da 
parte dos respectivos diretores deram o costumado grito de vinganca 
contra todos os cristaos. Dominados por esse sentimento, praticaram 
diversos atos de crueldade que foram contidos pela acao da autoridade. 
Este presidente acrescentou que foram tomadas todas as medidas 
cabíveis para pacificar os indios e averiguar as causas de seu levantamen
to, punindo os culpados. 

Dura.te o período de maior tensao na'. área, que foi durante a 
década de 60, várias remessas de brindes fo·ram feitas para os indios da 
Palmeira Torta, talvez como urna estratégia para acalmar os animos. Foi 
também posto a disposicao do diretor da Palmeira Torta o intérprete 
José Bento Barros, para evitar quaisquer agressoes entre os 'ndios. 

Foi exatamente esse clima de tensao que determinou, até certo 
ponto, a criaclio de urna colonia no lugar d.a diretoria parcial Palmeira 
Torta, como urna forma de proteger a navegac;ao e o comércio no rio 
Grajaú, cujas margens estavam "infestadas" de índios bravíos. 

A criac;ao dessa colónia foi autorizada pela Lei n? 909de18de 
julho de 1870. No ano seguinte, o Presidente Gomes de Castro resolveu 
que no regime da colónia Palmeira Torta, fossem observadas as 
d isposic;Oes do Regu lamento de 11. 04. 1854. 

O primeiro diretor da colónia foi o capitao Manoel Francisco 
Dias. Até 1887, essa colonia já havia tido cerca de 10 diretores, quase 
todos interinos, por nao serem padres como exigía a forma da lei. 

De fato, as tensaes nessa regiao vinham incomodando há muito 
tempo. Em mensagem apresentada a Assembléia Legislativa Provincial, 
em 3 de junho de 1837. o Presidente Francisco Bibiano de Castro 
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informou que a comarca da Chapada havia enviado várias representa
coes sobre os riscos que corria aqueta povoacao coma má vizinhanc;a do 
índio Gaviao que lá se encontrava em estado de permanente hostilidade. 
Este presidente solicitou que esse estado de coisas fosse considerado·, 
quando fossem decretar a for<;a policial para o ano seguinte. 

Em abril de 1839, a comarca da Chapada rerrleteu urna 
instruc;ao ao presidehte da Provfncia, solicitando forcas de urna 
Bandeira ~ara conquistar o gentío selvagem que tanto vinha atropelan
do os hab1tantes das fronteiras. Em fins do ano de 1839 e inicio do ano 
de 1840, o curador dos índios Guajajaras estabeleceu contato com tribos 
do Al_to Grajaú e de lá passou a trazer indios jovens para a capital, 
negociando, para tanto, brindes e canoas comos capitaes desses índios. 

Por volta de 1854 ·os problemas pareceram agravar-se na regiao 
da Chapada. Várias denúncias foram feitas de que as agressoes dos 
indios haviam se tomado mais freqüentes, ao ponto de terem sido 
destruidas algumas fazendas de gado no lado esquerdo do Grajaú e 
també~ ter sido prejudicado o livre transito pela estrada pública da 
Chapada para Alcantara. Em fun~o disso, foi solicitado um aumento 
do destacamento para se fazer presente em todos os lugares nos quais 
fosse necessário. 

Em princfpio do ano de 1849, a presidencia da Provfncia viu-se 
as voltas com problemas relativos a venda de indios. lsso foi 
~municado através de um ofício do diretor geral dos índios, denun
ciando tal fato com relacao aos guajajaras das margens do rio Grajaú. O 
presidente oficializou, entao, ao juiz do Mearim, ordenando-o que 
procedesse com todo rigor da lei contra os autores desses atentados. 

Em fevereiro de 1857, o presidente da Provincia solicitou ao 
juiz da comarca da Chapada, providencias contra os indivíduos que 
estavam seduzindo os índios Guajajaras para que deixassem de trabalhar 
na abertura da picada que levava de Barra do Corda até a cidade de 
Caxias. 

Como urna tentativa de solucionar as tens0es na regiao do 
Grajaú, em mar<;o de 1858, o Sr. Pedro Cazimiro Zanini p ropós a 
funda<;ao de um aldeamento nos terrenos devolutos nas margens do 
Grajaú, para ali reunir os diferentes silvícolas que percorriam aqueles 
sertaes e se propós também para diretor parcial daquele aldeamento. 
Essas proposicoes foram aceitas pela presidencia da Província, com 
algumas restri<;Oes, feitas em funcao do caráter incerto e problemático 
da empreitada. As concessoes a serem feitas seriam provisórias e os 
objetos a serem fornecidos seriam restritos a instrumentos aratórios. 

Em 1847 havia sido criada a 4ª diretoria.., parcial "Foz do 
Grajaú" com o intuito de solucionar os conflitos existentes na regiao. 
Essa diretoria foi criada para atender a todos os guajajaras que 
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habitavam ambas as margens do ric-, desde a sua embocadura até o lugar 
denominado Tapera da Leopoldina. Em setembro de 1850, o Presidente 
HONÓRIO COUTINHO (FALLA do ·presidente, 1850) informou que 
no círculo da 4ª diretoria existiam algumas tribos errantes da nac;:ao 
timbira, a mais · indómita da Provínci.a. Estes indios freqüentemente 
atacavam os guajajaras, de quem eram inimigos. Habitavam, geralmente, 
no interior das matas, mas, durante o verao, costumavam reunir-se e~ 
numerosas colunas e percorrer as margens dos· rios Pindaré, Grajaú e 
Mearim, e, nas suas correrias, iJs vezes, atacavam fazendas e causavam 
prejuízos aos moradores das povoac;:oes mais próximas e aos que 
navegavam por aqueres rios. 

Em 1859, a populac;:ao dessa d iretoria era de 520 índios 
distribuídos por seis aldeias, dirigidos por Pe. lgnácio Mendes de Morais. 
Em 1873, essa diretoria foi transformada em colonia com a denomina
c;:ao de Aratauhy Grande e, até entao, já tinha possuído 7 diretores. A 
elevac;:ao da diretoria a categoria de colonia ocorreu através da portaria 
de 10 de julho de 1873 e, nessa ocasiao, os índios achavam-se reunidos 
em 12 pontos, com excec;:ao daqueles que, desde a sublevac;:ao de 1866, 
encontravam-se no lugar Zutiua. 

Os documentos indicam que essa colonia nao teve bons 
diretores. Em 1876, o presidente da Provfncia solicitou,ao diretor geral 
dos indios, informa<;oes sobre os aldeamentos da colonia Aratauhy 
Grande, pois o diretor da mesma estava sempre ausente e nao cumpria 
suas obrigac;:oes. Vários cidadaos ocuparam o cargo, inclusive o frei José 
Maria de L 'oro.que faleceu quando estava ·a. frelilte dessa diretoria. 

Em janeiro de 1888, o presidente da Província dirigiu-se ao 
diretor geral dos indios, tratando do estado· de abandono em que se 
encontrava a colonia Aratauhy Grande em func;:ao da inoperancia de seu 
diretor. Os indios saíram para aldear-se no lugar Zutiua, em func;:ao de 
alguns individuos terem invadido a colonia, e de ficarem retirando · 
madeiras para vender na vila do Mearim, ocasionando, dessa forma, a 
destruic;:oo das rocas dos índios . . Nessa ocasiaa,· foram tomadas providen
cias para trazer os indios de volta para. a colonia, usando-se para isso a 
distribui~ao de brindes e instrumentos de lavoura. Foi tambem 
solicitado, ao delegado de polícia, auxílio para retirar da colonia os 
indivfduos que foram prejudicar o ' sossego daqueles índios que viviam 
na colónia. Essas medidas parece qu,e obtiveram éxito, pois· os índios 
comec;:aram a voltar para a colónla e para recompensá-los foram 
fornecidos instrumentos de trabalho, tecidos e medicamentos. 

. O programa de colonizac;:ao da regiao do Grajaú inclui a criac;ao 
de ma1s algumas diretorias parciais. 

Em 1847 foi criada na comarca da Chapada urna diretoria 
parcial denominada Alpercatas e designada pela numerac;:ao de 3ª 
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diretoria parcial. Essa diretoria foi iniciada com 3 aldeias de índios 
canelas, pacificados, que somavam 600 habitantes. 

Antes da fundac;:ao dessa diretoria, em 1847, o cidadao Joao 
Estevao Serraine havia apresentado ao presidente da Província um 
relatório sobre os índios Canelas. Nesse relatório, afirmou esse cidadao 
que, na aldeia Aguas Claras havia encontrado 171 indivíduos, senda 119 
de bom servic;o, 49 criancas e 3 mulheres prenhes. Todos andavam nus 
como os da aldeia do Riacho do Ponto. Expos, entao, a necessidade de 
organizar esses índios para o trabalho, sendo necessário, para tanto, 
terras boas e férteis, com águas boas, o que havia a ·3 léguas do Riacho 
do Ponto. Quanto as rocas que visitou, achou pouco trabalho para 
tantos brac;:os e, por outro lado, muito trabalh-o para a pequena 
quantidade de ferramentas com que trabalhavam. Achou-os despreveni
dos de tudo e, por esse motivo, solicitou urna série de ferramentas para 
eles. Atendendo a um pedido dos índios, indicou o nome do Pe. 
Femando de Freitas Costa d'Oliveira, coadjutor da Freguesia, para a 
catequizac;ao dos- mesmos. Afirmou, ainda, que todos os índios 
mostravam-se satisfeitos por contarem com a protec;ao do goVérno. 
Diante desse quadro, concluiu que, nao lhes faltando ferramentas de 
trabalho, jamais faltar-lhes-ia mantimentos. Solicitou, por fim, um 
destacamento para permanecer na área, em virtude do lugar ser muito 
freqüentado por malvados. 

Joao Estevao Serraine foi, entao, o primeiro diretor desses 
aldeamentos, sendo~ em 1854, substituído pelo Cel. Diogo Lopes de 
Araújo Sales. Em 1856, esse diretor foi autorizado pelo presidente a 
fazer um ensaio de colonizac;ao, reunindo todas as aldeias em um só 
ponto. Nao se tem conhecimento se tal intento foi bem sucedido. 

Em 1850, a populacao dessa diretoria já havia aumentado para 
203 habitantes. Na opiniao do diretor geral dos índios, José Maria 
Barre to, estes indios eram trabalhadores e, apesar de guerrei ros, tinham, 
todavía, urna boa índole. 

Em 1861, 17 índios dessa diretoria acompanharam o intérprete, 
José Bento Barros na empreitada para fazer voltar, a colonia Leopoldi
na, os timbiras que haviam fugido de lá. 

Com alguma freqüencia, os maiorais dos canelas vinham a 
capital e retomavam sempre com um bom fornecimento de brindes, tais 
como, tecidos, armamentos, mic;:angas e instrumentos de trabalho. 

De maio de 1871 até 1875, ocupo u o cargo de di retor dos 
canelas, o cidadao Joaquim Melo Albuquerque. Em substituic;:ao a esse 
cidadao foi nomeado Venancio Ferreira de Souza, ,que, no ano seguinte, 
foi demitido, passando a ocupar seu lugar Tibério Martins Chaves que 
ficou no cargo até 1879, quando assumiu Caetano Martins Jorge. Este 
último dirigiu a 3ª diretoria parcial por quase 10 anos. Em 1886 foi 
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nomeado diretor Manoel Francisco do Nascimento. Até o ano de 1891, 
essa d iretoria ainda teve 3 di retores, respectivamente: Marcus José de 
Menezes, Antonio Ferrei ra da Silva e Vicente Lopes Araújo. 

Esta diretoria, que inicialmente foi constituída por índios 
Canelas, passou a contar também com alguns matteiros. Em outubro de 
1878, o presidente da ~rmada remeteu ao diretor geral dos índios, as 
patentes que haviam sido solicitadas para os indios matteiros: José 
Brasileiro de Souza, José Casusa e Maximiano, todo~ pertenrentes a 3ª 
diretoria da Alpercatas. 

Em 1890, essa diretoria contava com 821 indios, entre canelas e 
matteiros. 

Esses fndios da Alpercatas, por habitarem urna regiao onde se 
desenvolvía a frente pastoril, viram-se com freqüencia envolvidos em 
oonflitos decorrentes do furto de gado e da penetra~o do gado nas 
roc;as dos índios. 

Em 11 de agosto de 1846, o morador Antón io Gaetano 
dirigiu-se ao di retor dos canelas, na , ocasiao o Sr. Serraine, reclamando 
coAtra o fato dos indios terem abandonado suas terras , para formar 
urna aldeia no meio dos pastos.- do gado desse cidad~o. Alegou que isso 
estava a lhe gerar urna série de prejuízos, inclusive, a fuga do rebanho. 
Pediu, entao, enérgicas providencias contra tal estado de · coisas, 
inclusive, o fato de estarem sendo amea(fados de morte alguns 
fazendeiros da regiao.- U.m dos fazendeiros ameacados era Thomaz José 
de Barros, que também dirigiu-se ao diretor dos canelas, relatando a 
tocaia que os índios haviam feito para matá-lo e da qual escapara, grac;:as 

-a precisao de dois amigos que com ele se encontravam. Thomaz José de 
Barros fez também as mesmas queixas que Antonio Gaetano já havia 
feito e acrescentou que tentou por modos brandos fazer com que os 
fndios voltassem para suas terras, mas estes nao haviam dado ouvidos, e 
ao serem ameac;ados com a intervenc;OO da justic;:a alegou que disseram 
nao teme-la porque possuíam um amigo, Militao, que lhes daria guarida. 

O mesmo Sr. Thomaz solicitou ao diretor que o acompanhasse 
a~é a fazenda para ajudá-lo a demover os índios. Eis o diálogo que o 
d1retor teve como major dos indios: 

Diretor: voce pode dizer se conhece os rumos das terras de 
sua aldeia? 
Major: Sim, conhece os rumos que ajudei a marcar, que os 
demarcou o cap. mor Bandeira e indicou-me onde passa
Vcfo. 
Diretor: voces cansen tao que os christaos abrissem ro9ados 
nas suas terras? 
Major: Nao. 
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Diretor: porque que voces esttao abrindo suas ror;adas 
sobre as terras do Sr. Thomas José de Barros? 
Majar: Porque elltt he cabano, nosso irmao Militao nos 
mandou dizer que abríssemos ro9a<Jo nas terras do Tho
maz . . 
Diretor: voces quer retirar-se das terras do Thomaz? 
Majar: nao porque o servi(:O que já fizemos seria perdido para 
nós. 
Diretor: nao seria de tuda, se voces consentem a retirar-se 
farei dar a voces bois de matalogem, um Pa. a Sra. D.na 
Margarida, outros pelo Sr. Thomaz, para vos ajudar em 
abrir outras ro9a<Jas. Após esta sugestao os Indios consenti
ram em retirar-se". (JOAO SERRAINE, 1846, manusc). 

Entretanto, da mesma forma que os fazendeiros queixavam-se 
dos índios, estes reclamavam das invasoes do gado, dos fazendeiros em 
suas terras. Em abril de 1856, o maioral dos canelas da Serra Branca, 
pertencente a diretoria da Alpercata, denunciou ao diretor geral dos 
índios que alguns individuos, moradores nas vizinhanc;as das roc;as 
plantadas pelos índios daquela aldeia, tinham por costume soltar dentro_ 
das roc;as dos índios, bois de carro e até gado de criar, apesar de elas 
estarem cercadas. O presidente da Província, ao tomar ciencia dessa 
reclamac;ao, recomendou ao delegado da Chapada que tomasse provi
dencias para fazer cessarem esses abusos .. Em 1879, ocorreu urna 
chacina na regioo da Alpercatas. lndivíduos moradores de Sao Félix, 
próximo do lugar Serra Branca, reuniram-se e amarraram quatro índios 
que lá se encontravam a passeio. Seguiram, entiio, com esses índios para 
a aldeia, a qual atacaram e apoderaram-se dos menores, assassinando 
além dos quatro indios já aprisionados, todos os demais, homens e 
mulheres. 

Esse fato foi comunicado ao presidente da Província, através de 
OFÍCIO do chefe de policía de 25.04.1879 (livro 24, n<? 177), que por 
si havia sido informado pelo delegado de polícia da Chapada. 

De acordo com o chefe de poi ícia, o referido delegado informou 
ainda ter procedido ao inquérito policial sobre o fato, descobrindo que 
os mandantes do crime haviam sido Joao Craveiro Ferraz e Antonio 
Peres Nunes. Entretanto, nao constava do documento do delegado 
nenhuma informac;ao, referente ao destino legal dos delinqüentes. 
Portanto, o chefe de polícia recomendou ao delegado que remetesse os 
autos para a autoridade competente, para os fins convenientes e a 
devida captura dos autores desse crime. 

Nessa regiao ocorreram também conflito'S intertribais. Em 
fevereiro de 1853, os gavioes da margem do Grajaú atacaram os 
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caracatys. A infonnac;:ao encontrada sobre esse ataque era muito 
suscinta, nao sendo possível conhecer as causas e as conseqüencias do 
mesmo. 

Em janeiro de 1855, os mesmos gavioes atacaram as fazendas do 
município, matando em urna delas o vaqueiro e um menino. Nessa 
mesma ocasiao, morreram seis índios em conseqüencia da resistencia 
que encontraram na fazenda de Antonio Rodrigues. 

Para aldear os gavioes e carategé que vagavam pela margem 
esquerda do rio Grajaú, desde a Palmeira Torta até algumas léguas da 
vila da Chapada, assustando os lavradores ali estabelecidos, foi criada 
urna diretoria parcial em outt..ibro de 1851. Essa diretoria foi chamada 
de Tapera da Leopoldina e designada pela numerac;:ao de 6ª. 

Seu primeiro diretor foi José Ribeiro Campos Apinagé, mas, 
segundo o diretor geral dos. índios, esse cidadao encarou a missao 
un icamente como um meio lucrativo, sendo por isso dispensado. Em 
1854 -·foi"nomeado o segundo diretor, o major Martiniano José Moreira, 
que ficou no cargo até l859, quando foi subs~ituído por Lou renc;:o 
Martins Jorge. 

Ainda na opiniao do diretor geral dos índios, esses primeiros 
diretores nao fizeram quase nada, nao obstante as remessas de brindes 
que foram feitas para serem distribuídos comos índios. · 

Nenhum dos documentos encontrados sobre a Tapera da 
Leopoldina fazia referencia a dados populacionais, com excec;:ao de urna 
estimativa referente a~ ano de 1862, que aponta para urna populac;:ao 
de cerca de 4.000 indios. As dificuldades de recenseamento eram 
decorrentes da flutuac;:ao da populac;:ao, pois tratava-se de grupos 
ndmades. 

Mesmo após o aldeamento desses índios, permaneceram as 
ocorrencias de roubos nas fazendas de gado. Em 1862, foi solicitada a 
nomeac;:ao de um intérprete, para ser tentada e pacificac;:ao dos índios 
que habitavam o interior das matas e recusavam-se a estabelecer 
relac;:oes comos brancas. Foi substitu ído por José Salzano de Souza. 

. Em 1870, Thomaz Barros, que estava exercendo o cargo de 
d1retor,* foi substituído por José Salzano de Souza. 

Por essa época, essa diretoria contava com urna populac;:ao de 
mais ou menos 2.000 indios, o que denunciava um decréscimo em 
tomo de 50'/. com relac;:ao a 1862, ou seja, em um período de oito anos. 

*O cidadio Thomas Barros é o mesmo que em 1846 esteve em confl ito com os cane
las do Alpercatas. 
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No inicio do ano de 1873 ·ocorreu um conflito sangrento na 
aldeia do carcovado, resultante de um encontro entre índios da 6~ 
diretoria e urna forc;a de 47 homens, expedida pelo diretor da 1 ºª 
diretoria, José Martins Bala. Em decorrencia desse confronto, os índios 
ficaram sublevados, e os habitantes do lugar, receosos de qualquer 
vinganc;a por parte dos índios. O presidente da Província ordenou ao 
che fe de poi ícia que tomasse ás providencias necessárias e demiti u José 
Martins Bala por sua participac;ao nesse episódio. 

A criac;:ao de algumas diretorias parciais parece que nao 
atendeu aos objetivos de ácalmar os animos na regiao. Em marc;o de 
1871, o presidente da Provincia, atendendo a urna solicitac;:ao do juiz 
111unicipal de d'órfaos da Chapada,. pediu ao diretor geral dos índios 
sugestoes sobre como proceder para por fim as correrías e ataques dos 
índios. 

Até 1877, o clima naquela área ainda continuava bastante 
tenso. Em 30 de novembro de 1877 o deiegado de polícia da Chapada · 
solicitou, mais urna vez, ao ch efe de poi ícia, providencias com relac;ao as 
ocorrencias havidas com os timbiras da Tapera da Leop0ldina. Nesse 
mesmo ano, o subdelegado de Grajaú queixou-se ao chefe de polícia de 
que, depois que havia sido retirada,.da regiao, a fon;:a de policía, havia se 
desenvolvido, em grande escala, o furto de gado e · outras ocorrencias 
desagradáveis. Havia sido assassinada pelos índios. urna mulher, assim 
como havia sido tomado o engenho do Ten. Cel. Gama onde ocorreram 
alguns combates entre os índios. Esses confrontos tiveram, como saldo a 
morte de 10 índios e ferimentos em 12. O clima de exaltac;ao, 
instaurado, favoreceu o roubo de gado e dificultou mais ainda a 
navegac;ao pelo rio Grajaú. Diante desses acontecimentos, foi solicitado 
que fosse restabelecido o destacamento para garantir as vidas e a 
propriedade naquela regiao'. 

Em 1879, os indios da diretoria Tapera da Leopoldina entraram 
em conflito com os habitantes da fazenda sao Félix, conflito esse que 
resultou na morte de dois indivíduos e ferimentos em outr~s pessoas da 
mesma fazenda. Em decorrencia desse conflito, o presidente da 
Provincia ordenou ao juiz de Grajaú que agisse no sentida de evitar . as 
corterias dos índios contra os habitantes fronteiros as aldeias e 
prontificou-se a mandar, tao logo fosse possível, urna forc;:a para o local. 

O propósito de criac;ao de diretorias parciais, com o fim de 
resolver os conflitos na regiao, teve continuidade com a criac;:ao, em 
1864, da di reto ria parcial da Chapada. Essa di reto ria rece~eu a 
numerac;:ao de 16~ e foi criada para atender aos guajajaras das aldeias do 
Cocal, Jatubá, Viana e Cocal Grande. Seu primeiro diretor foi Betisário 
dos Anjos Franco. Com urna certa freqüencia, foraro feitas remessas de 
objetos para os indios dessa di reto ria. Inclusive, em 1867, o presidente 
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solicitou ao juiz da Chapada que providenciasse para que os objetos, 
que estavam há mais de um ano em poder do cidadao Antonio Martins 
Jorge fossem entregues aos guajajaras, sendo contemplado, especialmen
te, o maioral José Antonio. Ao índio Cirino, que havia retornado a 
aldeia, após 12 anos refugiado entre os índios bravos do centro a 
margem esquerda do Mearim, foi dado todo o apoio a sua disposic;ao de 
aldear-se junto com aqueles que quisessem acompanhá-lo. 

Em marc;o de 1880, o chefe de polícia comunicou ao presidente 
da Provincia um conflito ocorrido em 24 de janeiro daquele ano, 
envolvendo guajajaras da Chapada, conflito esse que resultou na morte 
de um índio e em ferimentos em outros. As diligencias in iciais para 
aprisionar os culpados foram suspensas, porque os índios retiraram-se 
para o centro das matas e nao havia condic;oes de perseguí-los com o 
pequeno destacamento dispon ível. 

Em 1888, essa diretoria contava com urna populac;ao de 644 
rndios. 

No ano de 1873 foram criadas mais duas diretorias na Chapada. 
Urna delas foi a 21ª, denominada diretoria parcial do Bananal, instalada 
no lugar do mesmo nome. O objetivo da criac;ao dessa diretoria era 
reunir os guajajaras que habitavam os aldeamentos próximos um dos 
outros no termo da Chapada, comarca do Grajaú, entre o rio Mearim e 
a margem esquerda ~o riacho Enjeitado. Foi nomeado para dirigir essa 
diretoria José Rodrigues, que, em outubro de 1878, foi substituido por 
Bento Dias do Nascimento. Este diretor ficou no cargo até maio de 
1886, quando foi nomeado, em seu lugar,.Joaquim Antonio de. Souza. 
Esse diretor permaneceu até 1889, quando foi nomeado Pedrito de 
Souza Milhomen para substituí-lo. 

Em 1890, essa diretoria tinha urna populac;ao de 496 índios. 

A última diretoria parcial criada na regiao da Chapada foi a de 
nP 22, intitulada diretoria parcial do Buriticupu. Sua criac;ao ocorreu 
em setembro de 1876 e teve, por limites, a foz de um e outro lado do, 
riacho Serozal, até suas cabeceiras e, des~e ponto até encontrar-se com o 
referido riacho. O primeiro diretor do Buriticupu foi Francisco de 
Araújo Costa Júnior. Depois,ocuparam esse cargo: Sabino José Santana, 
em 1878; Tertuliano Germanico Gracio de Oliveira, em 1888; Pedro 
Alcantara Oliveira, em 1886 e Zeferino Marin Oliveira de Sá, em 1889. 

ésta diretoria era composta de nove aldeias de guajajaras com 
mais de 600 índios. 

5.2.2.1.5 - Diretorias parciais do Gurupi, 

A regioo que margeia o rio Gurupy foi também alvo da 
expansao da frente pastoril. Por essa razao, foram constantes os 
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conflitos, envolvendo índios e brancos e a cria9a9 de di retorias parcia is 
foi um recurso utilizado para por termo a animosidade local. 

A inten9ao do governo ao instalar as diretorias parciais era 
reunir os índios em aldeamentos e mante-los sob controle, para, dessa 
forma, liberar as demais áreas para a criac;ao de gado. 

Em 1850 foi criada a 15ª d iretoria parcial, com o nome de 
diretoria Santa Teresa. Essa diretoria pretendía reunir cerca de 700 
índios Piacobge (ou gaviao) Carausé (ou carajé) e Caraty, e sitl:Java-se no 
território que vai da embocadura do rio Gurupy até a vila de Santa 
Teresa. 

Em 1866, os Caracatys sublevaram-se. O presidente da Província 
mandou, entao, destaear urna torca de 12 guardas nacionais para ficar a 
disposic;ao do delegado de polícia, acompanhados do devido armamen
to, para contera sublevacao daqueles índios. 

Em relatório que apresen to u em 1871, o Presidente AUGUSTO 
CASTRO (1871, p. 154) referiu ~se a essa diretoria de Santa Teresa 
como praticamente abandonad~, sem diretor e sem progresso. 

As últimas informac;oes11obtidas sobre essa diretoria~ dao conta 
de urna popula9ao de 700 índios, número esse que corresponde ao da 
época de sua fundac;ao. Talvez esse dado n~o seja exato, mas em-fun9ao 
da freqüente ausencia de diretores parci.ais, nao tenha sido possível 
fazer um acompanhamento demográfico dessa diretoria. 

Em 1866 foi criada mais urna diretoria parcial, dest¡;¡ feita no 
Alto Sertao do Gurupy, no município de lmperatriz, comarca da 
Carolina, para aldear os Caracatys. Essa diretoria ficou sendo conhecida 
como 17~ diretoria parcial lmperatriz. 

Durante muito tempo essa diretoria ficou acéfala e, talvez por 
isso, nao tenha sido encontrado um levantamento sobre sua popula9ao. 

Em 1880 foi nomeado o Pe. Baldoino Maya para dirigir P'iSa 
diretoria. Até 1887, mais tres diretores ocuparam esse cargo, senda o 
último, Raimundo de Souza Milhomen, provavelmente parente do 
fazendeiro Veríssimo Milhomen, que nos dias atuais sustenta a disputa 
da família Milhomen pelas terras ·ocupadas pelos índios Caracatys. 

Ainda no ano de 1866 foi criada outra diretoria parcial, a 18ª 
do "Gurupy", para aldear os Timbiras e Amanajés. 

O primeiro diretor da diretoria do Gurupy foi Antonio Diogo 
Ramos, que faleceu quatro anos depois de sua nomeac;:ao, ou seja, em 
1870. Depois de sua morte, no espac;:o de do is anos, essa di reto ria 
contou com a gestao de dois d iretores. 

Em 1872, o diretor da colonia militar do Gurupy solicitou ao 
presidente da Província que fossem remetidos para aquela colonia 
militar, crianc;:as das diversas tribos da diretoria p~rcial do Gurupy, a 
fim de aprenderem as primeiras letras. O presidente solicitou ao diretor 
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geral dos índios que decidisse sobre a questao. Nao foram, entretanto, 
encontrados documentos referentes a decisao do diretor geral. 

Em 1875, o entao diretor da 18{) diretoria, Cesário Augusto 
Noronha, que estava no cargo desde 1871, foi louvado pelo presidente 
da Provincia por ter contratado, as süas expensas, um professor de 
primeiras letras para os índios menores daquela diretoria. Essa atitude 
pode levar a_dedu~ de que a oferta do diretor da colonia militar do 
Gurupy nlo foi aceita. 

Cesário Augusto Noronha ainda permaneceu no cargo de diretor 
parcial até 1886, quando foi substituído por Jolo Firmino Gomes. 

Em 1880, o president~ da Provincia encaminhou ao diretor da 
colonia Gurupy, urna exposiclo feita pelo bispo diocesano sobre a 
necessidade da catequese dos índins daquela diretoria. 

Em outubro de 1887, o diretor da diretoria Gurupy decidiu 
limpar e alargar, juntam_ente comos fndios, urna das antigas picadas que 
ligavam o ,,Cajuapava a lmperatriz. O presidente da Provincia autorizou, 
entlo, que se fomecesse a esses índios 24 facOes americanos, meio barril 
de pólvora e um saco de chumbo para o referido trabalho. 

No ano de 1888, o Presidente José Bento de Araújo, ao tomar 
ciencia de que a popula~o da 18{1 diretoria parcial era superior a 3.600 
fndios, decidiu dividí-la em duas. Para efetuar essa divisao. tomou, como 
base, os 1.010 quilómetros que constituíam o território da diretoria, e 
os limites das diretorias foram fixados do seguinte modo: 

18{1 diretoria: 510 quilómetros pela margem direita do 
Gurupy. 

Nova diretoria: 50 quilómetros pela margem direita do mes
mo rio desde a foz do Poranga até a foz do 
Gurupy. 

A divisao ~a diretoria ocorreu em fun~o da dificuldade de 
fazer a inspe~ao de um território tao vasto. A nova diretoria recebeu a 
numer~lo de 2~. 

Em 1890, o diretor geral dos indios, HERMENEGILDO FER
REIRA (1890), no relatório que apresentou ao presidente da Província, 
descreveu a popula~ao da 18~ diretoria, baseado em dados fornecidos 
por José Maria Sanes, explorador das florestas: "ascende a mais de 3.600 
o número de índios aldeiados e existentes nas margens do Gurupy e 
seus afluentes, com~ando nas cabeceiras do rio da forma seguinte: 
Timbés 300, Timbiras 100 em quatro aldeamentos no afluente Tucu
mandina; Cajuapára e Sapucaia 600 Timbés e 100 Amanagés em oito al
deias e alguns poucos Tymbira3 errantes; R io Branco 100 Ti mbés em 
urna aldeia; em Gurupy-Mirim 50 Timbés em urna aldeia; em Pedras de 
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Amolar 500 indios e 40 Timbiras; entre os affluentes Tucumandina e 
Cajuapára cerc~ de 80 pessoas; total aldeados: 2.270; nao aldeados: 
Tymbiras 600; Urubus 600, Guajas e Guajajaras que se aproximam as 
vezes das margens do Gurupy, ora ·a leste ora a oeste, cerca de 200". 

5.2.2.1.6 - Colonias e diretorias de Barra do Corda 

Na regiBo de Barra do Corda foi criada, em 1847, urna diretoria 
parcial para reunir os indios Guajajaras e Matteiros que habitavam as 
margens dos ríos Mearim e Corda, desde a foz do rio das Flores, até a 
embocadura do riacho Enjeitado, ambos confluentes do Mearim. 

Em 1848 tinha essa diretoria sete aldeias guajajaras e duas 
aldeias de matteiros, contando ao todo cerca de 1.270 fndios, sob a 
direcao de Manoel Rodrigues de Mello Uchoa. Nessa época, esses indios 
estava·m trabalhando intensamente na abertura de uma estrada com 
cerca de trinta léguas de extensio, ligando Barra do Corda a Pedreiras. 
O diretor Mello Uchoa ocupou o cargo até 1857, qciando foi 
substituído por Joao da Cunha Alcanfor. 

De acordo com o diretor geral dos fndios, JOSI: MARIA 
BAR RETO ( Relatório, 1859) o di retor Alcanfor tentou reunir todas as 
aldeias em um só ponto, mas encontrou para isso muitas dificuldades. 
Em 1860, intrigas fomentadas por particulares ~ntra esse diretor, 
associadas ao procedimento deste, que era ml.iito áspero com os índios, . 
ocasionaram urna rebeli11o por parte dos fndios,1.que resultou na morte 
de um cunhado do diretor e na amea~a de morte do mesmo diretor. 
Como nao conseguiram matar o dito diretor, os indios incendiaram seu 
estabelecimento de lavoura. Esses fndios tentaram resistir a urna forc;a 
composta de 30 pra(fas de primeira linha e de guardas nacionais que 
haviam sido enviada a aldeia para chamá-los a ordem. Em conseqüencia 
desse incidente, um grande número de fndios abandonou o aldeamento 
e fugiu para as matas. 

Ao remeter as torcas para o local em conflito, o presidente 
recomendou ao delegado da Chapada que aliciasse também todas as 
pracas da 2ª companhia de pedestres, empregando toda a moderac;ao e 
cautela nas diligencias precisas a bem do sossego público e da seguran<;a 
individual. Na ocasioo, prometeu ainda enviar 30 armas e igual número 
de baionetas para o caso de ser preciso armar paisanos ou guardas 
nacionais. Recomendou, ainda, ao delegado que usasse todo empenho 
para investigar a causa real das ocorrencias e verificasse se tinha havido 
alguns aliciados dos índios, ou, se de fato, as cauo1sas haviam sido os 
maus tratos dispensados pelo di retor. 
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Por ocasiao desse conflito, o presidente da Provincia solicitou 
ao juiz da Chapada que permanecesse no termo de Barra do Corda para 
evitar, com sua presenca, as interven~oes das autoridades suspeitas na. 
investiga~ao das verdadeiras causas que levaram os indios a pra~,ipar 9s 
atos contra o diretor. Esse mesmo juiz solicitou :ao Pe. Carlos Winkler 
que fizesse urna entrada na aldeia Cocal para procurar os indios Romao 
e Goiaba, responsáveis pelos atentados. ·O presidente aprovou essa 
medida, mas recomendQu que fossem utilizados meios .brandos para 
fazer esses índios voltarem ao aldeamento do Cateti. ·· · 

Em fevereiro de 1'863, o presidente solicitou, \ao juiz de direito 
da Chapada, informacoes sobre o processo que deveria ter sido . 
instaurado contra o índio José Soares, que estava preso há dois anos em 
conseqüencia da revolta dos (ndios de Barra do Corda. 

Apósí o conflito de 1860 foi nomeado novo diretor para a 1ª . . 

diretoria, Manoel Antonio de Faria. O diretor geral dos indios fez 
incisivas recomend~oeS¡ para que o novo diretor envidasse todos os 
esfo~os para trazer de volta os índios fugitivos. Entretanto, o mesmo 
diretQr geral admitiu que este diretor parcial fez pouoo caso de suas 
recoméndac.oes, assim como nao enviou os esclarecimentos solicitados 
sobre o aldeamento. 

Em dezembro de 1865 foi nomeado novo diretor para a 1 ª 
diretoria, Manoel Antonio Pinto, que ficou no cargo até novembro de 
1868, quando foi nomeado Candido Francisco Xavier. 

Em 1870, as informa~oes dao conta ·de que a 1ª diretoria 
possuía urna populacao de 1.270 indiosjdistribuídos por sete aldeias. 

Em .1873, essa diretoria foi elevada a categoria de colonia, com 
o nome de colonia Dous Bra~os. . 

Essa colonia foi instalada com o objetivo de unir os guajajaras 
que viviam em aldeamentos, distantes uns dos outros, e chamá-los ao 
trabalho comum e aos hábitos sociais. Esta decisao foi tomada no 
govemo de Carneiro da Cunha. Para dirigir a colonia, foi nomeado 
interinamente Carlos Augusto de Souza. 

Em agosto de 1874, essa colonia já era dirigida por freí José 
Maria de L'oro e para este foram remetjdos utensilios de lavoura e 
outros objetos para serem distribuídos pelos índios, assim como foi 
fornecida a quantia de 300:llDOO réis como auxílio para as obras da 
c?pela e da casa para residencia que seriam construídas na colonia. Foi, 
a1nda, remetido, nessa ocasiao, urna si neta e urna banqueta. 

Em abril de 1875 foi fornecido a essa colonia um forno de 
cobre com capacidade para 7 litros de farinha e as folhas de cobre 
precisas para o respectivo bolinete. 

O jornal Diár~o dQ ~aranhiQ, que circulou em 18.07 .1875, 
trouxe u'T'a matéria sobre a Colonia Dous Bra~s com o seguinte teor: 
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"A colonia Dous Bra~os a esforvos· do seu digno diretor o incansável 
Frei José, conta hoje 466 indios entre grandes e pequenos, homens e 
mulheres, entre. eles conta-se 90 familias. O diretor vive $.atisfeito e em 
harmon ia com seu povo. Su pomos qtJP. em breve chegará a colonia ao 
fim desejado, ainda contra o gosto de alguem desta comarca, o certo é 
que o virtuoso frade tudo tem· conseguido sem o menor emprego de 
torva, somente devido as boas maneiras que tem empregado". 

Em janeiro de 1876, o presidente mandou fornecer a frei José a 
quantia de 900$)00 réis com destino a compra de utensílios, de lavoura 
e mais objetos para servir a'os 559 índios matriculados na colonia. Em 
fevereiro, o presidente mandou dar · passagem de vapor ao diretor da 
co~onia, juntarnente com o transporte de 28 sacos de s~t e 22 volumes 
contendo objetos para a referida colonia. Após essas providencias, foi 
também a.utorizada a compra de urna roda de ralar mandioca. 

A produ<;:ao da colonia era resultado de graAdes plantac;oes de 
mandioca, que eram suficientes para seu sustento e ainda geravam urn 
excedente, . que era vendido aos moradores de Barra do Corda e 
criadores vizinhos. Em 1877, por exemplo, o presidente autorizou o 
diretor geral dos C1dios que vendesse as cinco sacas de algodao vindas da 
colonia Dous Brac;os e aplicasse o produto na compra de objetos 
solicitados pela colonia. Essa negociac§o .ainda. p·rodutiu um saldo 
positivo que fui recolhido ao tesou.ro. provincial. 

A solicitavao feita pelo diretor da colonia no sentido de vender, 
na própria colonia, o excedente produzido, foi negada pela presidencia 
com base no argumento de que, na capital, os artigas teriam melhor 
pre<;:o. Dessa forma, quando em dezembro de 1877, o presidente tomo u 
conhecimento de que o diretor da colonia havia vendido, na própria 
colonia, o excedente da colheita, considerou irregular o procedimento 
desse dlretor. Alegou, o presidente, que os artigas 139. e 17<.? do 
regulamento nao incluíam a colheita do algodao na autorfzavao de 
venda na colonia, dos generas alimentícios. 

· Em agosto de 77, o presidente informou ao ditetor -da Colonia 
Dous Bra<;:os que~no caso de qualquer um dos índios ser process'ado ou -
convocado a servir de testemunhas em processo crime, seria· convenien
te que as respectivas informa~oes fossem feitas pelo diretor, ou, com o 
seu conheciniento. Dessa forma, ao tomar conhecimento de que seis 
indios dessa colonia haviam sido indiciados como autores do assassinato 
de Joaquim Bento, nas matas da lagoa Narú, mandou o diretor da 
colonia apresentar aos juízes de órfaos de Barra do CoÍda os ditos 
indios, devidamente presos-

É interessante observar que, ern n1aio de 1878, o Jornal Diário 
.do Maranhao publicou urna matéria sobre a Colonia .Oous Bra<;os, desta 
feíta com um teor que se opunha ao da matéria publicada em .. 1875, e 
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aqui citada anteriormente. Essa nova matéria acusava o diretor da 
colonia de nao ter prestado quase nenhum servi<;:o aos índios, durante 
sua gestao, que durou quatro anos, e denunciava que muitos índios 
haviam fugido da colonia por sua causa. De um total de setecentos e 
tantos índios,:matriculados na colonia, teriam ficado apenas pouco mais 
de trezentos. A matéria fazia também críticas ao governo, no sentido de 
que este nao compreendia o meio de civilizar os índios e, portanto, 
gastava com isso dinheiro e trabalho inutilmente. 

A publica<;:ao dessa matéria ocorreu no período em que o Fr. 
José Maria de L 'oro havia viajado para a ltália. Ficou respondendo pelo 
cargo freí Antonino de Reschio, e vários incidentes ocorreram durante 
essa gestao interina. Esse novo diretor informou ao presidente da 
Provincia que os índios f\~anoel, Ribeiro e Polycarpo haviam praticado 
atos contrários a moral e bons costumes, sendo necessário o uso de 
meios coercitivos e legais para fazer estabelecer a moralidade entre eles. 
Esses mesmos índios teriam desrespeitado o capitao maioral e outros 
capitaes, e por isso, haviam sido presos e enviados para Barra do Corda, 
escoltados por dez índios. Em Barra do Corda, o delegado aguardou que 
o diretor da colonia decidisse que providencias tomar com rela<;:ao aos 
índios e . este sugeriu que o melhor seria mandá-los para a capital. O 
delegado, ainda segundo informa<;:oes do diretor da colonia, nao 
c~mpriu essa sugestao e colocou os índios em liberdade, mandando-os 
voltar para a colonia. Esse fato o diretor encarou como urna 
desmoraliza<;:ao de sua pessoa. Dessa forma, por nao ter como 
escoltá-los até a capital, o di retor decidiu expulsá-los da colonia. 

A versao do delegado sobre o mesmo incidente foi · bem 
diferente da do di.retor da colonia. O delegado informou ao presidente 
que, de fato, havia tido conhecimento da expulsao dos índios e de sua 
chegada a Barra do Corda, sob um aparato bélico que havia posto em 
sobressalto todos os habitantes daquela vila. Mesmo tendo conhecimen
to de que a expulsao implicaria na liberdad.e dos réus, este delegado, 
para n§o desgostar o frade di retor, decidiu manter presos por dois dias 
aqueles índios, contra leí expressa, já· que nao tinham culpa formada, 
nem pronunciamento e muito menos prisao em flagrante. No terceiro 
día, sabendo que o frade encontrava-se na vila, mandou os ditos índios, 
já saltos, apresentarem-se ao diretor para que este determinasse como 
fosse de justic;a e segundo as leis especiais que regiam a colonia. "Se 
falta houve em nao querer segundar o Revmo. capuchinho na 
perseguic;ao e no massacre das suas vítimas, proredimento este 
incompatível com o carater natural e evangélico de quem deve estar 
revestido como frade e como diretor de urna colonia de índios. Posso 
garantir a V. S. que nao foi o espírito da justi<;:a que guiarao o Revmo. 
capuchinho no massacre que quería dar aqueles trez índios, porque se 
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assim fosse a mais tempo teria elle requizitado, for<;:a para a prisao dos 
índios da mesma colóriia de no mes: Francisco, Paiva, Valentim e 
Manoel, Antonio, Camarú, Faustino, Victorino e Joao ltapecurú, que se 
acham pronunciados em crime de morte desde setembro de 1817." 
(O FfCIO do delegado de polícia, 1879). 

Em mar<;:o de 1880, o Fr. José de L'oro, ao reassumir o cargo, 
de volta da Europa, explicou ao presidente da Província as ocorren
cias havidas na colonia durante a gestao de seu substituto. Esclare
ceu que os índios acusados, ao contrário do que havia afirmado o Fr. 
Antonio, poucas vezes haviam sido repreendidos e que as queixas que os 
demais índios faziam aos acusados eram infundadas. "Ouem nao conhe
ce os índios e su as incl inavoes facilmente se in duz a ver como certo tu
do o que elles referem, porém nao é verdade". (JOSÉ DE L'ORO, Ofí
cio, 1880). Apesar desses esclarecimentos, o diretor efetivo admitiu que 
seu substituto agiu regularmente e de acordo com o regulamento, nao 
sendo exatas as colocac;oes do delegado de Barra do Corda. 

Algumas autoridades policiais e jurídicas também fizeram 
críticas a~ ac;:oes do Fr. José de L 'oro. Em mar<;:o de 1880 fugi ram os 
índios pertencentes a colonia, que estavam presos na cadeia de Barra do 
Corda. O chefe de polícia admitiu, entao, que a fuga havia ocorrido em 
func;ao da falta de seguran~ da cadeia. Entretanto, alegou que a 
dificuldade em capturá-los, dava-se em funcao da prote<;:ao que o 
di retor da colonia dispensava aos fugitivos. 

Nesse mesmo sentido, o juiz de Barra do Corda criticou o 
diretor Fr. José. Em setembro de 1876, 17 índios haviam se ausentado 
da colonia e o diretor, ao invés de utilizar meios brandos para faze-los 
retornar, usou todo aparato de guerra, armando 20 índios e mandando
os ao encontro dos fugitivos. Esta expedi<;:ao resultou na morte de um 
índio que resistiu a voz de prisao. O referido di retor abafou o 
acontecido até que alguém o delatou, e foi instaurado o processo, e 
posteriormente, condenados os responsáveis. Face a ordem de prisao 
destes condenados, o diretor informou que eles haviam rugido. Tres 
anos depois descobriu-se que esses índios encontravam-se na colonia, 
'>nde foram presos, homiziados pelo diretor Fr. José. A prisao ocorreu 
em urna ocasiao, na qua! o diretor estava de licen<;:a e era substituído 
por Fr. Antonino. Ao reassumir o cargo, Fr. José mostrou seu 
desagrado pela prisao dos índios e, logo depois, ocorreu a fuga destes 
índios da cadeia. As expedi<;oes de captura foram infrutíferas. l\.1uito 
embora fosse sabido que os índios estavam na colonia, o diretor desta 
nao permitía que se fizesse busca lá dentro, por tem.er a culpa que sobre 
ele podia recai r. 
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''Aquel/e díretor pretende fazer da colónía Dous Bra9os 
um feudo seo ou uma feítoría de que se julga senhor 
absoluto. Elle evita o quanto he possível as rela96es dos 
Indios com a popula9ao. Nao permite que aly tenha 
ingresso o commercío ou a industria e se for acaso alguem 
aly vaí diz que he prohibido percorrer a colonia, ou fallar 
com Indio algum a nao ser acompanhado e vigiado, por 
outro por elle designado. Na colonia e sua circunferencia 
até trez leguas para mais ou menos nao existe christam 
algum. Para melhormente evitar o contato .muito calcula
damente conserva quasi intransítável a estrada que vai 
d'esta villa a colonia, cuja distancia se vencería comedida
mente em trez horas de viagem ao passo porem que por 
agua gasta-se nunca menos de dois días. Comprehende V. 
Exé! que aquel/e director longe de promover o alargar, os\ 
meios de cíviliza9ao dos índíos como he do seu dever 
corta-lhe a comunica~ao aquel/es infelizes quase no primi
tivo estado de embrutecimento~' {OFÍCIO do Juiz de 
Direito, 1880). 

No mesmo ano de 1880 foi construída urna escala na colonia 
que era f.reqüentada por 68 meninas e 60 meninos onde lhes era 
ensinado a ler e escrever, além do catecismo. 

Em 1888, esta colón ia contava com 520 índios e esta populac;:ao 
manteve-se até 1891. A partir daí, nao foi encontrada mais nenhuma 
informai;ao sobre a Colonia Dous Brac;:os. 

Pelo menos até 1885, a produc;:ao da colonia foi suficiente para 
manter um excedente que era comercializado e seu produto e ra 
revertido na compra de objetos para a colonia. 

Após a elevac;:ao da 1 ª diretoria parcial a categoria de colonia, 
fato acorrido em 1873, foi criada nova diretoria parcial, em 4 de agosto 
do mesmo ano, que recebeu a mesma nurnerai;ao da que havia sido 
extinta. Essa nova diretoria estava situada a margem direita do ria 
Corda e foi criada para atender as aldeias de índios Canelas, que 
existiam nas margens do rio e de seus afluentes. Nao foi encontrada 
quase nenhuma informac;:ao sobre essa diretoria. Seu primeiro diretor 
foi Raimundo Gomes da Cruz que permaneceu no cargo até 1876, 
quando foi substituido por José Martins de Almeida. 

Dentro do programa de catequese e coloniza<;:ao da regiao de 
Barra do Corda, foi criada ainda mais urna colonia, a colonia Nova 
Olinrla, fundada em 25 de junho de 1883. Além dos dados sobre sua 

A Polftica Indigenista no Maranhio Provincial 191 

funda~o, nada mais foi encontrado que esclarecesse a situac;:ao dessa 
colOnia. Sabe-se, apenas, que estava situada no lugar Nova Olinda. 

5.2.2.1.7 - ·As diretorias parciais do ltapecuru 

Pelos idos de 1813, a situa~o na Ribeira do ltapecuru estava 
muito tensa. Em 1Q de outubro, foi autorizado, ao comandante do 
destacamento militar, que se achava na Ribeira do ltapecuru, que . 
fornecesse, ao Ten. Cel. Manoel José Marques Guimaraes, cinco soldados 
para guamecerem urna fazenda que o dita Ten. Cel. estava estabelecen
do naqu~la regiio. A essas alturas, já havia um destacamento constante-

, mente domiciliado na Ribeira do ltapecuru para defender aquela regiao 
da incursao do gentio. · 

Em 1819, a situ~ nessa área nao havia se modificado. Em 15 
de agosto- o presídente da Província comunicou; ao comandante do 
·ltapecuru, as reclamac;:oes que havia recebido de moradores da Ribeira 
daquele ·rio, e que tratavam de furto~ e distúrbios praticados pelos 
índios fugitivos das povoac;:oes contíguas. Solicitou ao mesmo coman
dante que, após as devidas averigu~es, remetesse presos os índios 
acusados. 

De~ anos depoi} nao havia sido conto·n:iada a situacao no vale 
do ltapecuru. Em a9osto de· 1828, o próprio comandante daquela 
Ribeira oficiou ao conde governador das armas, informando a continua
cao dos insultos feitos pelo gentio aos lavradores daquela Ribeira. Foi, 
entao, recomendado a esse comandante que se recolhesse ~ vila, a fim 
de serem tomadas as providencias cabíveis. 

Em novembro de 1834, o presidente da Província dirigiu-se ao 
juiz de paz de Codó, tratando das formas de afugentar o gentio e 
recomendar que este juiz usasse todos os meios para evitar aconteci
mentos funestos, requisitando ao comandante das forcas estabelecidas 
na vila do ltapecuru o auxílio que se fizesse necessário. 

As medidas tomadas contra tal estado de coisas eram simples
mente curativas e, talvez, por isso nao dessem canta ·de contornar a 
situacao de conflito ria regioo. Dessa forma, em maio de 1842, o 
subdelegado de polícia de Codó solicitou ao chefe de polícia que levasse 

.. ao .c.onhe.cimento. do presidente da Provfncia os males que os selvagens 
vinham causandb e a necessidade de serem tomadas providencias 

- enérgicas para por o fim a essa situacao. No início do ano de 1843, 
outros ofícios foram remetidos da vila de Codó denunciando ataques de 
ildios as fazendas da regiao. Ao longo do ano, novas denúncias, do 
mesmo teor, foram feitas e em tace desse quadro o subdelegado de 
Codó renovou ao presidente da Província a urgencia no envio de fon;:a 
para poder por termo a essas agressoes. 
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Em 19 de janei ro de 1845 chegaram, a capital, 111 índios 
Matteiros vindos das matas do Codó? local onde faziam correrías e 
depreda~es nas fazendas. Foram trazidos por Lurs Henriques e José 
Bento Barros, qlle foran considerados, por esse ato, benfeito·res das 
pessoas e propriedades do Codó. O presidente recomendou que fossem 
bem tratados todos os índios e que se separasse aqueles que, pela ~a 
idade, estivessem em circunstancia de servir na Marinha de Guerra e, 
para tanto, fossem remetidos para a corte, "pois que nenhum destino 
mais conveniente se lhes pode dar do que ch.amá-los a vida social e 
aplicá-los ao trabalho tomando-se assim úteis ao servic;o do Estado."' Os 
demais,. for~m mandados distribuir entre familias capazes, com as quais 
deveriam fazer contratosA pelos quais estas famrtias seriam abrigadas a 
pagar-lhes certo soldo e educá-los com caridade. Caso esta previs3o fosse 
alterada, em virtude do caráter "selvático" dos índios, deveria ser entao 
estabelecido um aldeamento. 

Preocupado com as moléstias que come~vam a desenvolver-se 
entre os rndios, o presidente da Província alertou para a necessidade de 
ser feíta a separac;ao dos rndios com urgencia. Consentiu, por outro 
lado, que o cidadao Lurs José Henriques levass-3,consigo, alguns rndios para 
aldeá-los em suas terras e tratá-los com toda caridade. Recomendou, 
entretanto, que se registrasse o número de rodios, destinado~ .a esse fim, 
para que as autoridades de Codó pudessem vigiar o tratamento a ser 
dado aos mesmos. 

Em julho de 1854, a situ~ao na áre'a de Codó continuava 
preocupando as autoridades governamentais. Para evitar novas correrías 
de índios selvagens pelas fazendas, o presidente da Provrncia resolveu 
nomear o cidadao Luís José Henriques para fazer urna entrada entre os 
índios. Ordenou, também, que o delegado de Barra do Corda entregasse 
ao dito cidadao algumas armas que foram tomadas dos índios Matteiros 
em Barra do Corda. Recomendou ainda a esse delegado que prestasse 
todo o auxílio a essa entrad~. Ao Cel. Oiogo Lopes de Araújo, ordenou 
o presidente que satisfizesse os pedidos de farinha e carne, que fossem 
feitos pelo encarregado da entrada, assim como das quantias que se 
tornassem necessárias para o adiantamento dos paisanos que fizessem 
parte da expedic;ao. Um mes. depois, o presidente da Provrncia mandou 
um reforc;o de 15 prac;a~ de linha para auxiliar Luís José Henriques na 
expedicllo de chamar a paz os índios selvagens daquela regiiio. 

Em dezembro do mesmo ano de 1854, o presidente da 
Província foi informado dos resultados da expedic;ao enviada as matas 
do Codó. Essa expedic;!o entrou em conflito com indios e pretos que 
encontraram, e esses conflitos resultaram. na marte de dois índios e tres 
negros, ficando ainda prisioneiros trinta e quatro índios e tres pretos. O 
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presidente determinou, entao, que ·os prisioneiros fossem remetidos 
para a capital a fim de lá terem o devido destino. 

Antes do envio dessa entrada 1 as matas do . Codó, ainda em 
1853, a fazenda do Ten. Cel. José Caetano Vaz Júnior foi atacada, 
restando desse ataque o saldo de um morto e dois feridos. O presidente 
da Província, ao tomar conhecimento de mais esse ataque, mandou para 
a área um alferes com 10 prac;as e 50 armas sobressalentes, assim como 
dois mil cartuchos. Recomendou, entretanto, que os selvagens fossem 
tratados com toda brandura e humanidade, de forma q~e se entregas
sem espontaneamente, ou se recolhessem as aldeias de onde haviam sa í
do. Para garantir o sucesso dessa empreitada, foi autorizado também 
que se distribu íssem brindes com os índios por canta do"governo. 

Para auxiliar as expedic;oes enviadas de Codó com a func;ao de 
evitar os ataques dos índios, foram enviados tres índios em dezembro de 
1853, e mais quinze pra~s da for~ existente em Coroatá. 

Somente em 26 de setembro de 1877, foi criada urna diretoria 
parcial em. terras devolutas, situadas a margem direita do rio ltapecuru. 
Essa d iretoria que recebeu o nome de Porto de Belém, teve o número 
de 23ª e era composta por índios Guajajaras. 

Em julho de 1882, o cidadao José Collac;o Brandao .e Veras, di-
retor da 23.ª diretoria, dirigiu-se ao presidente da Pré>vínci~, informando 
que nao havia sido possível trazer, para aquela dire.tpria, OS· Índios da 
tribo do cacique Manoel Gomes Cutrim, denominada Cateli, por causa 
da seca que houve desde o ano da instalac;3o da diretoria e, também, 
por nao ter sido autorizado a fazer despesas com o transporte e com o 
estabelecimento dos índios. Argumentou, entretanto, que reconhecia 
ser da maior importancia a transferencia daquela tribo, pois a diretoria 
parcial dispunha de terras doadas pela presidencia da Província para o 
estabelecimento dos índios, com ca~, terras férteis e localizadas nas 
margens do ltapecuru. Por outro lado, acrescentou que essa localizac;~o 
era .especialmente favorável ao escoamento da produc;ao. Alegou, ainda, 
que esses índios poderiam ser aproveitados em trabalhos pfóprios do 
aldeamento, assim como trabalhos de limpeza do Alto ltapecurll, já que 
esses índ ios encontravam-se na mais comple~a ociosidade.. Na mesma 
oportunidade, o diretor solicitou os recursos necessários para tal 
transferencia, assim como ferramentas para os primeiros trabalhos 
agrícolas. Essa solicitac;ao foi atendida juntamente com os recursos para 
a catequese. 

Em marc;o de 1878, precisamente no dia 7, o t:Jresidente da 
Provincia oficiou ao diretor geral dos índios, agradecendo1:em nome do 
governo, a doac;ao que havia sido feíta ao Estado pelo ·i?idada6 José 
Collac;o Brandao e Veras, da data de terras em que $,e acHav~ situada a 
diretoria Porto de Belém. Foi, ent~o, esclarecido um equivoco ocorrido 
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por ocasilo da instalac;ao dessa diretoria. Supunham-se que as terras nas 
quais foi instalada a diretoria fossem devolutas, quando, de fato, eram 
propriedade do Sr. Collaco Brandao. Foram, entao, providenciadas 
junto a tesouraria .da fazenda as formalidades legais de doac;ao. 

5.3 - rnctios: a decadencia do programa de catequese e civilizacao 

Como intuito de solucionar o chamado "problema indígena", p 
lmpério havia optado pela catequese e civilizac;:ao através da instalac;ao 
de colónias e diretorias parciais de índios. 

Entretanto, o que se observou, inclusive a nível do discurso 
oficial, foi que a execucao dessa grande fórmula nao atendeu as 
expectativas. Muito embora fosse reconhecido que, após a criac;ao das , 
colónias e diretorias parciais, a navegacao através dos principais rios 
havia sido facilitada, assim como havia sido possível implantar vários 
estabelecimentos de lavoura, haviam os senoes e · entretantos. lsso está 
expresso na etnografia da segunda metade do século, repleta de 
descricoes de conflitos interétnicos e intertribais, além de denúncias de 
corrupc;oes e desmandos administrativos. 

Na avaliacoo feita pelo diretor geral dos índios, JOSÉ MARIA 
BARRETO (Retatório, 1859) as causas do insucesso desse programa 
estavam basicamente nos seguintes pontos: 

- a falta de diretores honrados, inteligentes e ativos, que 
percorressem, urna vez por mes pelo menos, os aldeamentos 
para examinar os trabalhos da lavoura e regularizá-los; 

- a falta de missionários pacientes que, morando entre os 
índios, ensinassem-lhes as máximas da religiao católica e as 
primeiras letras; 

- a falta· de verbas: as disponíveis nao bastavam sequer para 
suprir os índios do mínimo necessário; 

- a falta de instrumentos de trabalho para os índios. 
A falta de diretores honrados foi, em parte, entendida como 

decorrente do fato de nao haver remunerac;ao para tal cargo, apenas o 
usufruto de algumas honras temporárias. A situacao era 'agravada pelo 
fato de muitos aceitarem o cargo apenas para fazer do mesmo urna 
fon te de lucro, utilizando-se do servico dos índios com rigor, negocian
do os poucos objetos que o govemo fomecia para distribuic;ao aos 
fndios. Por outro lado, esses mesmos diretores costumavam tomar os 
filhos dos índios para dá-los ou vende-los a particulares. 

Com relac;lo a essa prática, o di retor Barreto acrescentou que 
esse sistema só traria vantagens reais, se fosse sujeito a um regulamento 
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especial, que tosse observado com rigor, pois o que acontecia de fato 
era serem os indios maJtratados, algumas vezes abandonados, chegando 
até a morrer a m íngua. 

Por outro lado, Barreta deixou a sugestlio de que as tribos que 
se achavam nas matas fossem atraídas, através de expedic;oes de 
missionários, acompanhados por índios já civilizados, que poderiam 
comunicar-se com os demais e tentar desvanecer a idéia bárbara e triste 
que os selvagens formavam dos brancos. 

Essas opinioes todas foram emitidas durante os primeiros anos 
de execu~ao das medidas previstas no Decreto nC? 476. Entretanto, 
parece que ao longo do período em ·que foram sendo .instaladas as 
colonias e diretorias de índios, a avalia~o nao foi modificada. 

O presidente da Província, JOAO PEO RO D IAS VIE 1 RA 
( 1859) em relatório apresentado a Assembléia Legislativa, considerou 
insatisfatório o estado das colonias indígenas, entao existentes, pela 
falta de pessoal idóneo, compenetrado dos verdadeiros sentimentos de 
caridade e reHgiao. 

Posicao nao muito diferente · teve o presidente da Provfncia, 
ANTON 10 MELLO ( Relatório, 1862, p. 38) que criticou a forma como 
se achavam organizadas as colonias indígenas: 

"Aglomeradas em u.m ponto, sob um.a . administra~lio 

informe, desconhecendo inteiramente o direito de proprie
dade, sem o qua/ nao há sociedade possfvel, sem no~ao 
alguma do que se chama justi~a, sem amor ao trabalho, e 
nao podendo apreciar a sua utilidade, nem aplica~ao de sua 
renda, tem os Indios vivido até agora nesses ajuntamentos, 
que nao /hes podem ser agradáveis, por que nao /hes 
oferecem nema liberdade absoluta da vida selvagem, nem 
as garantías e comodos e prazeres da sociedade· civilizada". 

Este presidente dirigiu suas críticas, nao aos executores da leí, 
mas ao próprio conteúdo do Decreto 476. Foi questionada a própria 
instituicao da catequese, na forma como estava prescrita. E foi mais 
além~ sugerindo reformas. Propós que os recursos da religii~o se 
associassem aos do Estado, mas em caso algum as func;oes civis e 
religiosas fossem acumulad~s em um só indivíduo. O missionário, 
segundo ele, nunca deveria ser o castigador, e os índios, mesmo 
culpados, nao deveriam ver nele, senao um consolador em todas as suas 
mágoas, pois caso contrário desacreditaria a relig_iao e enfraqueceria a 
autoridade ... "Cuanto ao trabalho, era necessário criar nos indios o 
gosto por tal empresa, fazendo-lhes ver os lucros que dele provem; antes 
de obrigá-los a trabalhar. Quanto a disciplina, antes de impor-lhes os 
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castigos que -merecem é. preciso convencer ao menos ~s princi~ai~, ~a 
tribo, da justica e necess1dade da pena para que nao veJam um_a inJuna 
onde só há legítima punicao e a ela submetem-se voluntariamente. 
Antes de se consi(:ferar a fuga um crime é necessário inspirar ao indígena 
amor ao território da colonia, dando-lhe nela propriedade territorial 
transmissível aos seus herdeiros... O índio brasileiro nao pode ser 
condenado a civilizar-se por si mesmo a custa de todas as pressoes que 
tomam tao penoso o caminho da barbaria para a c~vilizacao: vivendo no . 
mesmo país, ele tem direito de recebé-lo no ponto em que possuimos, 
com as precaucoes indispensáveis a sua traca inteligencia." (ANTON 10 
MELLO, Relatório, 1862, p. 39). 

A posicao do Presidente Campos Mello, apesar de, na sua 
essencia, nao diferir da dos demais administradores da época, marca 
uma nota dissonante. lsso ilustra o fato de que o Estado nao era um 
bloco monolítico, havendo no seu interior variacoes de idéias. Campos 
Mello envereda um pouco pelo viés romantico, que nao era nem um 
pouco característico dos administradores provinciais, no seu conjunto. 

Em 1862, novamente o diretor g~ral JOSÉ MARIA BAR RETO 
( Relatório) 1862) pronuncia-se sobre a catequese e civilizacao dos índios 
acrescentando ao rol de causas que havia arrolado para justificar o 
insucesso da civilizacao, a "natural tendencia a moleza que tem todos os 
índios." . 

Nessa mesma retórica -pautou-se o Refatório do presidente da 
Província, LEITAO DA CUNHA (1863). Es~e presidente repetiu, 
inclusive textualmente, as colocacoes que. hayia feito o diretor g~ral 
Barreto. 

Em 1866, o presidente da Província, LAFAYETE PEREI RA 
( Relatório, 1866) considerou totalmente descurado o se rvieo da 
catequese e civilizacao dos índios. · Alegou, inclusive, haver um total 
desconhecimento desse metier, devido a falta de informacoes sobre o 
estado desse ramo do servico público. · 

O depoimento desse presidente ilustra o desca~_o ~xistente com 
relacao ao programa de catequese e civilizacao dos índios. As acoes 
pareciam ocorrer ~ revelia do governo, muito embora as evidencias 
mostrassem que tudo passava, oficialmente, pelas maos do presidente 
da Província. Entretanto, nao havia de fato urna rede de informacoes. 
Os funcionários naQ cumpriam suas obrigacoes legais de apresentacao 
regular de relatórios. 

No ano seguinte, o Presidente FRANKLIN DóRIA (Relatório, 
1867) reputou o convívi.o dos índios comos regatoes que freqüentavam 
as aldeias a pretexto de comerciar, como urna das causas de conflitos 
entre índios e brancos, e, portanto, como um atraso ao processo de 
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catequese e civilizacao dos índios. Retomou o discurso referente a 
necessidade de missionários ... "que sacrificando os cómodos da vida 
social fossem inocular nos animas dos índios as sublimes verdades da 
religiao católica." 

Entretanto, o . que de fato marcou o discurso oficial sobre a 
_catequese e civilizacao dos índios foi o ataque a execucao e aos 
executores da lei. Nesse sentido o Presidenie Antonio Epaminondas 

- I 

de Mello, argumentou que alguns diretores parciais só procuravam 
monopolizar o pequeno comércio dos indios e manter boas relacoes 
com a gente civilizada. Esse ponto de vista foi partilhado pelo 
Presidente José da Silva Maia, que considerou, como dificuldades para o 
desempenho da catequese, a falta de missi·onários e a dificuldade de 
contratacao de diretores parciais. Ve-se, entao, que já na década de 70, 
permaneciam as mesmas dificuldades já arroladas nos anos 50. 
Entretanto, parece que os problemas se · agravavam. Esse mesmo 
presidente faz referencia a reducao da verba para a catequese, que, além 
de já ser insuficiente, vivia a sofrer reduc;Oes tais como de 2 .000$)00 
para 1.000$000 réis. (AUGUSTO DE CASTRO, Relatório, 1871 ). 

Com o passar do tempo, a visao oficial sobre a catequese em 
quase nada foi alterada. Constatava-se a lentidao do processo, as 
dificuldades de exito, mas as explicac6es continuavam remetendo para 
os pontos já levantados pelos presidentes da Província nos anos 50 e 60. 

Em 1871, o presidente argumentava o fracasso da catequese, 
elegendo justificativas tais como: 

- grande distancia em que os aldeamentos achavam-se da 
capital; 

- dificuldade de vias de comunicacao como interior; 
- pouco ou quase nenhum interesse que em geral tinham os 

diretores das colonias e os diretores parciais pelo servico da 
catequese; 

- falta de missionárias que chamassem os indígenas aos hábitos 
e costumes da vida social; 

- pequeno auxílio prestado pelo Governo a esse serviyo. 
(FRANCISCO ARAÚJO, Relatório, 1876). 

Como estratégia para atrair os grupos que ainda viviam nas 
matas, esse presidente sugeriu que se forcasse a convivencia deles com 
indios já pacificados, para que vissem o infortúnio em que viviam ·e 
abracassem a vida civilizada. 

Em 1875, o mesmo presidente trouxe a tona, novamente, a 
questao das relacoes entre índios e regatoes. Sugeriu, entao, que o 
governo tomasse providencias contra esses indivíduos, pois continua
vam a seduzir os indios e a sublevá-los contra os diretores das colonias. 
Retomou, também, a tao decantada questao da ineficiencia dos di retores 
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de índios, que nao cumpriam seus deveres, e a questao da nao 
disponibilidade de pessoal habilitado para prestar-se a esses cargos sem 
a retribui~o pecuniária. 

Foi,' considerando esses mesmos argumentos, que, no ano 
seguinte, o Presidente FRANCISCO ARAÜJO ( Relatório, 1876) consi 
derou inúteis os gastos. que o governo vinha fazendo com os 
aldeamentos, pois os resultados colhidos n~o correspondiam aos 
sacrificios do governo. 

O discurso do Presidente Almeida Albuquerque, em 1876, fugiu 
um pouco a retórica que vinha caracterizando o discurso oficial da 
época. As colocac;oes desse presidente nao se pautaram no desanimo· 
face a catequese e civiliz~ao dos indios. Ao contrário, enalteceu o 
esfo~o do diretor geral dos indios, na época, Alexandre Colares 
Moreira, e mostrou-se muito esperanc;oso de breves melhoras no estado 
das colónias indígenas. 

!: .. interessante observar que muito embora esse presidente 
rejeitasse o discurso do desanimo, nao sitiou nenhum fato concreto que 
justificasse o discurso da esperanc;a. 

Aparentemente, até 1880, permaneciam as d ificu ldades de 
contrat~ao de pessoal idóneo para assumir o servico da catequese e 
civilizac;ao dos indios. Pelo menos a este argumento agarrara.!ll-se vários 
presidentes da Provincia. 

No relatório que apresentou1 em 1880, o Presidente LUÍS DE 
VASCONCELOS (1876) alertou para a necessidade de buscar cidadaos 
aproveitáveis para a catequese, nao só pelo que tinha de humanitário e 
civilizador neste servic;o, mas porque ... "o índio será por muito tempo 
o único auxiliar po.ssfvel nas indústrias extrativas e pastoril a que estao 
destinados os nossos sertoes." Esse presidente condenou o tratamento 
fraudulento dado aos índios, pela maioria da populac;ao civilizada. 
Admitiu que a revolta e a desconfianca dos indios era decorrente do 
tratamento que recebiam. Retomou urna proposta antiga de enviar, para 
a capital, alguns indios para serem educados e, no futuro11 assumirem o 
papel de elemento de civilizac;ao entre os demais. 

Em 1882, o diretor geral dos índios, TRAJANO A. VALENTE 
( Relatório, 1882) retomou todas as questoes básicas, já tratadas ao 
longo do período de implantac;ao das colonias e diretorias parciais, 
deixando claro que os problemas eram os mesmos e continuavam sem 
soluc;ao. As sugestoes, por ele feitas, repetiram propostas antigas. 
Entretanto, criticou o governo imperial acusando-o de despender 
grandes quantias coma imigr~~o européia, enquanto que a colonizacao 
indígena encontrava-se em estado de quaseabandono. Chamou, entao, a 
aten~o para o fato de que o braco indígena seria, para o futuro, um 
elemento poderoso da agricultura do norte~ 
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Nessa época, quase final do. séc:Ulo, as tentativas de cotonizac;:ao 
estrangeira já haviam dado mostra de sua insuficiencia._ A abolic;ao 
definitiva da e~ravidao negra estava iminente. Retomava-se, discreta
mente, a idéia de recorrer aos indios como alternativa de {nao-de-obra. 
Entretanto, a prática da civilizac;:ao nao deixava muita esperanc;:a de 
sucesso. O discurso oficial rem~tia para a decadencia do sistema de 
civilizac;:ao em vigor. 

Em 1883, o Presidente José M~nQel de Freitas fez ~ma análise 
da decadencia da tática de civilizac;:ao em vigor, nao pa~indo da má 
execuc;ao das l')'ledidas, mas sim dos objetivos nao alcan~dós. Argumen
tou que nao tinha havido vantagem nenhuma para os índios o programa 
de catequese, já que nao tinham ti do .escalas, nao haviam sido-vestidos e 
con5ervavam os hábitos selvagens de fürar a orelha e os lábios, como 
por exemplo, os canelas. Por outro lado, continuavam a andar descalc;:os 
e sem chapéu. Esses eram os indícios de que a obra de civilizac;:~o nao 
havia ·atuado devidamente. Em face disso, esse presidente concluiu que, 
devido a incompetencia da catequese e civilizac;:ao dos· índios, melhor 
estavam aqueles que viviam em tribos errantes, pois haviam crescido em 
número, viviam satisfeitos, ocupados na caca, na pesca e extracao de 
óleo de copaíba. Aqueles que viviam independentes no meio das matas, 
ou agregados a fazendei ros e lavradores bem intencionados; estavam 
mais adiantados em indústria e costumes. Defendeu, em virtude desse 
quadro, a tese de que, despreendidos da tutela improfícua que lhes 
tirava a atividade, os índios procurariam o contato com os povos 
civilizados do interior, exercendo com toda liberdade o comércio e a 
indústria, sob a protec;:ao das autoridades e das leis do país. Dessa 
forma, adquiririam os hábitos e costumes dos civilizados, civilizando-se 
por sua vez. O Presidente JOSE MANOEL DE FREITAS (1883), nesse 
mesmo relatório, transcreveu um otrcio, a ele dirigido, pelo padre Lino 
da Anunciac;:ao, cura de Sao Pedro dP. Alcantara, como seguinte téor: 

"Os Indios do sertao do Gurupy devem merecer a aten~Do 
de V. Exa. mansos, pacíficos, quietos, como verdadeiras 
ove/has, cargueiros como elefantes e camelos da Atábia, 
sDo eles os únicos, os próprios, que podem, com proveito 
cultivar e po110ar o vasto sertao do Gurupy, que tem 
esp~o e gente para formar um grande reino. Em um 
tempo, como este, invernoso, em que o rio se converte em 
um oceano, elles com o maíor sangue frío, obedecendo a 
M)Z de seus patroes, mattem-se a navegar, contra a corrente 
veloz, para o seu sertao. No verao, em qtie o río ta/ha quasí 
inteiramente elles conduzem as canoas cariegadas por 
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entre as pedras, quasi de restos e aos empurroes, contra a 
velocidade da correnteza que é ainda maior. Levam dias 
inteiros dentro dágua, sustentando-se apenas com o chibé 
que é farinha e água. Passam d ias e noites assim. Dormem 
ao relento, como ao sol mais ardente. Como se /hes paga? 
Com bagatela e ninharias. Seus patrtJes poderiam aprovei
ta_l-os. na Íavoura e fazer grandes colheitas, porem só 
querem óleo de copaiba que já escassea. Nao recebem e 
ensino algum." 

A conclusao desse presidente estava voltada para a tentativa de 
utilizar, de forma mais eficaz, a mao-de-obra indígena. Sugeriu que uma 
cQlonizaf;ao bem dirigida das tribos errantes e dispersas pelas poucas 
matas dq interior e its margens dos rios Mearim, Grajaú, Pindaré, 
Gt1rupy, etc. poderia resolver, de modo humanitário e civilizador, o 
grande problema do trabalho ~grícola, concorrend.o eficazmente para o · 
aumento da riqueza da Provincia. 

De fato, o que esse presidente propunha era a catequese e 
c.iviliza~ao dos indios em outros termos. Nao havia o interesse de negar 
a civi.liza~ao dos indios, mas sim propor uma forma mais humanitária de 
realizá-la. Seu discurso apresenta urna contradi<;:ao, que ele p fóprio nao 
conseguiu resolver: ao mesmo tempo em que admitía ser melhor para o 
indio permanecer em estado selvagem, seria melhor para a Provincia que 
ele fosse trabalhado para servir como mao-de-obra~ Seu humanismo 
esbarrava nos interesses do desenvolvimento da Província. 

Já nas proximidades do final do século, o diretor geral dos 
índios, JOSÉ CARLOS CASTRO (FALLA, 1888, p. 72) expressou em 
números, a situ~ao crítica da catequese e civiliza<;:ao dos indios da 
Provincia: 

"As seis colt5nias estao em falta de sacerdotes, a cargo de 
diretores interinQs que o nao do e residem fora delas. Dez 
diretorias parciais est6o sem diretores a falta de pessoas 
que queiram ser nomeadas e 14 possuem diretores que nao 
residam ne/as. " 

Diante de,sse quadro caótico o diretor geral expós um plano de 
restaura~o do servic;o da categoría e colonizac;ao dos índios, composto 
dos seguintes termos: 

Reduc;ao da grande quantidade de colonias e diretorias a 
quantas fossem absolutamente indispensáveis, atraindo-se os indios para 
a colonia ou colonias que se fundasse com ·os edifícios prescritos pelo 
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providente Regulamento Provincial dé l 1.04.1854, porque· só assim 
tornar-se-iam urna realidade e poderiam em breve ser convertidas em 
paróquias, vilas ou cidades, deso~rigando o Estado das despesas com a 
continuac;§o do respectivo custeamento ... "Este empreendimento pare
ce-me que deverá t~r logar d'entre as colonias actualmente existentes, 
preferindo-se aquellas que melhor se prestarem pela salubridade, 
proximidade, facilidade de comun·icac;ao, uberdade e extensao do 
terreno para a agricultura a que se dedicao dos indios e já tem alguma 
idéia e contenha productos indígenas de valor". (JOSÉ CARLOS 
CASTRO, 1888, p. 73). 

A proposta consistiaJentao, em come<;:ar o trabalho de edifica
c;ao a partir de apenas uma colonta. Esta proposta foi acatada pelo 
Ministério da Agricultura e os recursos para esse fim foram liberados. 
Entretanto, como explicou o Presidente THOMAZ DA PORCIÚNCU
LA ( Relatório, 1890) apesar de já ter sido selecionada a colonia 
Leop·oldina como ponto de partida, surgiram tantos ~mpecilhos buro
cráticos e administrativos que nada se pode fazer, ficando anulado o 
crédito concedido para esse fim. 

Pode-se observar o peso que os atrapalhos burocráticos tiveram 
no desenvolvimento do programa de catequese e civilizac;ao dos indios. 

· Depois de anos a fio) repetindo-se as mesmas críticas, percebendo-se as 
f 

mesmas falhas, no momento em que é colocada urna nova proposta e 
que sao liberados recursos, tudo esbarra na incompetencia burocrática. 

Em 1892, o servic;o de catequese e civilizac;ao dos índios deixou 
de ter recursos da Uniao, passando a ser custeado exclusivamente pelos 

· Estados, cabendo a Assembléia Legislativa providenciar a respeito. Em 
virtude disso, o Govemador Ignacio Belfort Vieira chamou a atenc;ao da 
Assembléia pra essa questao, em virtude da importancia do aproveita
mento do elemento indígena na agricultura. 

Observa-se que continuava presente o objetivo de garantir as 
populaf;oes indígenas como mao-de-obra potencial, a despeito dos 
insucessos reconhecidos do programa de civilizac;ao, que havia sido 
posto em prática. 

A primeira atitude mais concreta do período republicano, com 
relac;ao as populac;oes indígenas, foi a transformac;ao de todas as aldeias 
indígenas; existentes no Estado, em colonias, que ficariam a cargo da 
Repartic;ao de Terras Públicas. (DECRETO, 1890, p. 74 - 6) . 

As terras pertencentes as aldeias seriam demarcadas, sendo 
dado, gratuitamente, um lote de 25 hectares,\no máximo, para cada 
indio "civilizado", ou fam ília indígena: .Ficariám também reservados 
alguns lotes para serem, oportunamente, concedidos aos índios que 
fossem se incorporando a colonia. No caso de algum dos lotes ser 
ocupado por nao fndios, isso ocorreria através da venda, por pre~ 
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mínimo legal, respeitando todas as condic;oes estipuladas para a venda 
de terras devolutas. 

Além da distribui~ao dos . lotes, ficaria reservado um terreno 
para a funda~io ~a. povoa~o que viesse a servir de sede a colonia. 

A direc;io da colonia ficaria a cargo de um diretor nomeado 
p,elo go~rrio. Conforme a extens§o e a populaefio da colonia, seria 
nomeado, também, um vice-diretor para auxiliar o. diretor e substituí-lo · 
em suas faltas e impedimentos. 

Ainda de acordo com esse decreto, o governo poderia decretar a 
extin~lo das aldeias que n11o fQssem convenientes transformar e.m 
colonias. 

6 - CONCl.USAO 

Ao se tomar independente, o Brasil nao rompeu, de fato, com 
tudo que significava a dominac;ao. O grito de independencia foidado 
por d~legados coloniais~ que mantinhani, com os poderes coloniais, 
divergencias apenas a nivel conjuntural e nlo estrutural. Em func;ao 
disso, a independencia nao alterou, significativamente, a estrutura social 
estabelecida desde o período colonial. Mantiveram-seA no poder, pessoas 
ainda fortemente comprometidas com os interesses externos e que 
ouscavam mais o seli próprio enriquecimento, do que a construc;ao de 
uma nova nac;ao. . 

Entretanto, esses sao apenas trac;os gerais do cenário construtdo 
ap~s a Independencia. É preciso esclarecer que, muito embora, o setor 
que segurou as rédeas do poder nos primeiros anos da Independencia 
tenha sido o mais ligado aos interesses coloniais, havia no seio da 
própria classe dominante, brasileiros, nativos ou naturalizados, que 
empunhavam a bandeira do nacionalismo. O período imperial viveu, 
profundamente, a intensidade dessas contradic;oes. 

1: importante perceber, também, ·que as contradic;oes internas a 
classe dominante ·nao foram as únicas que marcaram o cenário imperial. 
Já havia no Brasil lmpério um significativo número de brancos pobres e 
o crescimento do processo abolicionista permitía o aumento do 
contingente de negros Hv113s. Por outrQ' lado, a ac;ao violenta do governo 
colonial para com élS nác;oes indígenas havia provocado a "transfigura
c;lo étnica" de grande parte dessas populac;oes. Fossem chamados de 
tapuios, ou fossem chamados caboclos, tratava-se de índios, que após o 
co.nfronto violento com a colonizac;ao, haviam perdido grande parte de 

· seus elos culturais e encontravam-se · misturados entre a populac;ao 
en.volvente. Esses indios passaram também a engrossar a legiao dos 
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homens livres e despossuídos. Juntos, foram responsáveis por revoltas 
regionais que tiveram ampla repercussao nacional. Exemplos disso 
foram a cabanagem,no Pará e a balaiada,no Maranhao. 

No caso específico do IViaranhao Provincial, o quadro geral era 
semelhante: de um lado, urna forte elite comercial, profundamente 
ligada a antiga metr-Opole; de outro lado,os aristocratas rurais, voltados 
para a construc;ao do Estado Brasileiro. 

Os índios, que. a construc;ao da nova n~~o estava transforman
do em índios genéricos, nao tinham urna posic;ao, claramente definida 
nesse cenário. Nao eram mais considerados nac;Oes específicas, tampou
co eram, de fato, cidadaos brasileiros. 

Havia a disputa teórica sobre o status do índio, assim como as 
práticas no trato com essas populac;oes eram, até certo pontq 
contraditórias. Só com relac;ao a um ponto havia um aparente 
consenso: o indio representava um . problema que exigia soluc;ao. Mas 
qual seria a soluc;ao? 

Alguns parametros podem ser visualizados nesta disputa. De um 
lado, a visao do índio como elemento fundamental para a definic;ao da 
nac;ao em construc;ao; de outro lado, a interpretac;ao do índio como um 
apendice. Dentro dessa segunda perspectiva podia-se perceber algumas 
nuances. Para alguns, os índios eram um apendice que deveria ser 
trabalhado para se inteqrar de forma orodutiva ao sistema social como 
um todo. Para outros, os indios nao passavafll de um apéndice 
incómodo, que precisa ria ser extirpado de qualquer forma. 

Os partidários da primeira visao, que foram caracterizados como 
indianistas, viam no indio o princípio de todas as nossas coisas, a base 
do nosso caráter nacional. Buscavatn no índio a imagem da liberdade, 
do apego a terra e aos valores individuais. Entretanto, é importante que 
se perceba, que toda essa idealizac;ao da figura do indio como modelo, 
remetia para uma imagem do passado. Tratava-se de um resgate das 
origens como forma de afirmac;ao da nacionalidade, contrastando com 
tudo que estivesse associado ao domíni.o colonial. Nlio era, portanto, 
urna postura de enaltecimento e reconhecimento do indio do presente, 
de carne e osso, embrutecido pelo trabalho servil, as voltas com 
conflitos diários na defesa de seu espac;o físico e cultural. 

GONCALVES DIAS, maranhense que marcou época como 
irrestrito indianista, era enfático ao afirmar que o índio, após o contato 
com a catequese e a civilizac;:ao, perdia o que possuía de poesía e de 
heroicidade. Passava, portanto, a ser um índio sem encantos, um índio 
que nao se prestava mais ao modelo de liberdade. 

Os partidários da visao do índio como apéndice incómodo, 
entendiam que nossas origens estavam na Europii e que os índios, 
potencial mente, e_9lbarac;avam e retardavam os progressos da nossa 
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~átria. Através da cultura européia, o Brasil se integraria na evoluc;:ao 
dos povos adiantados. 

FRANCISCO ADOLFO VARNHAGEN representou, a nível 
imperial, um expoente desse ponto de vista. Entendía VARNHAGEN 
que os índios nao passavam de can ibais que viviam a cometer 
crueldades. Eram falsos, infiéis, inconstantes e ingratos. Comparava-os a 
verdadeiras feras. Defendía, ardorosamente, que os indios deveriam ser 
"civilizados", mesmo que para tanto se fizesse uso da forc;:a, já que os 
meios persuasivos seriam insuficientes diante da vaidade e independen
cia do "bárbaro". A construcao da nacionalidade brasileira estaria, 
exatamente, na super~ao da barbárie pela civilizac;:ao. 

. No Maranhao, JO,A~ FRAN~l_S~O LISBOA expressou o ponto 
de ~1sta de negac00 do 1nd10. Adm¡t:1a, esse autor, que o contato do 
índ•<: ~~ o ~~~e.o e~ conflituoso em virtude da incapacidade de 
conv1venc1a da c1v1llzac;:ao com a barbárie. Nesse sentido, afi rmou que , 
qualquer que seja a reac;:ao do índio diante do contato com o branco -
resistencia ou submissao - ele acabará por extinguir-se ou definhar, 
exatamente em decorrencia da incompatibilidade da barbárie com a 
civiliz~io. Muito embora, em alguns momentos de sua obra LISBOA 
tenh~ ~nseguido assumir urna postura mais crítica com relac;:ao a ac;:ao 
do c1v1llzado para com o indio, admitindo os indios como· vítimas da 
ac;:ao. compres~~~ da ~ivilizac;:ao, sua conclusao remete sempre. para a 
fataltdade da c1v1llzac;:ao sobre a barbárie. 

De certa forma,- esses tres autores trabalharam com afinco a 
questoo da defini«;:ao da nacionalidade brasileira. Um~ tomando o índio 
como ponto de partida; outros, o europeu. A preocupac;:ao de todos era 
com a civ!liz~c;:ao do lmpério. Permaneceram mergulhados na perspecti
va ev~luc1on1sta · e1dessa forma, o índio ficou reduzido a um estágio 
antenor da humanidade. 

Def!nido~ ~e !orma ro~antica ou nao, como um estágio a ser 
superad.o, ftco~ º. 1nd10 a merce das políticas estabelecidas pelo lmpério 
no sentado de hm1tar seu espac;:o de atuac;:ao na sociedade. 

. As leis, diretrizes e a~es estabelecidas para o trato com os 
índaos expressam urna forte influencia das idéias discutidas pelos 
grandes teóricos da época. 
. . A legisl~ao indigen·ista provincial, e, em termos mais amplos, 
•~p~nal, possu1 urna característica mareante, que; de certa forma, 
? 1s~1ng~e-a da legislac;:ao indigenista colonial. Enquanto a legislac;:ao 
1nd1g~n1st~ da Coroa evidenciava uma constante contradic;:ao, a legisla
cao ~:"penal pode ser encarada como um conjunto de atos e decisoes 
que t1nh~m um objetivo claro e, até certo ponto, uniforme,que buscava 
~~nsol!~ac;:ao da cultura e sociedade nacional. Muito embora no início 

mpeno a postura do govemoJ face as pop~lac;Oes indígena~ tenha 

¡ . 
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sido marcada pela indefin¡~ao e desorganizac;:ao, a partir dos anos trinta 
definiu-se uma·estratégia de ac;:a~ com relacao a questao indígena. 

As leis e .regulamentos que recomendavam a criac;:~ de miss0es 
ou colonias indígenas, e diretorias parciais de índios, si>arecem nao 
diferir nos seus objetivos. Em ambas está clara a intenc;:aol civilizatória, 
ou seja, a intenc;:ao de impor o dominio da sociedade nacional sobre os 
indios. Em nenhuma delas há a preocupa'tao como respeito as tradic;:oes 
culturais indígenas e com a autonomia desses povos. Ao contrário, o 
que se pretendía era a solidificacao da soberania nacional. Os 
regulamentos e regimentas sao claros na intenc;:ao de negar as tradi~oes 
indígenas e impor um regime de vida que ,viesse ao encontro d.o modelo 
de sociedade concebido pelas autoridades provinciais. 

O que transparece na letra da lei é a idéia de que os índios sao 
incapazes, entretanto, passíveis de serem aproveitados como. mao-de-o
bra na construc;:ao da sociedade brasileira, sob a condic;:ao de serem 
devidamente transformados em nao índios. Em outras palavras, nao se 
tratava de um reconhecimento do valor das populac;:oes indígenas 
enquanto táis, mas, da necessidade de primeiro negá-los para depois 
integrá-los. 

E a partir do Brasil independente que se car.acteriza o que R. 
OLIVE IRA (1978, p. 75 - 82), inspirado em CASANOVA, chamou de 
"colonialismo interno". As sociedades indígenas passam a ser encaradas 
como "colonias" da sociedade" ·nácional. lsso pode ser claramente 
identificado no regime das colonias indígenas (a própria denominac;:ao 
sugere, de certa forma, as intenc;:oes) e no regime das diretorias gerais e 
parciais de indios. Tanto numas, como nas outras, a administrac;:ao 
estava a cargo de um membro da socie~ade nacional envolvente, que 
por sua vez nao era escolhido pelos índios, mas nomeado pelas 
autoridades nacionais. Todas as determina~es relativas ao funciona
mento das repartic;:Oes de índios eram fruto das decisoes dos governan
tes .imperiais ou provinciais. Aos indígenas era dada apenas a ·opc;:ao de 

· submeter-se a esses desígnios ou, entao, sujeitar-se as tropas armadas, ou 
sejam, as Entradas ou outras expedic;:oes que erarn mandadas ao 
encontro dos índ ios, d itos selvagens. 

Tanto nas miss0es, como nas diretorias, constava nos termos da 
lei a imposicao do ensino da língua portuguesa e o ensino da rel-igiao 
crista. Aliás, esta última revestía-se de um caráter especial, pois para os 
govemantes, este era o caminho mais fértil para a civilizac;:ao" 

Havia ainda mais um ponto comum as duas repartic;:oes 
indígenas. Tratava-se do adestramento dos fndios as práticas de cultivo 
da terra "a moda do país". Essa triade de imposic;:oes regimentais já é 
suficiente para configurar a ideo logia que inspirou a l~islac;:~o ind.igenis
ta provincial. Na medida em que entendemos a cultura como· uma. 
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totalidade, podemos perceber que a interferencia em qualquer dos 
elementos componentes do sistema cultural implica interferencia na 
cultura como um . todo. No processo de implant~ao das miss0es e 
diretorias, foram privilegiados aspectos essenciais da cultura, tais co~o 
língua, religi!o e economía. 

No que se refere ao aproveitamento do índio como mao-de-obra 
pode-se perceber uma discriminacao etno-racial que reduz o índio a 
categoría de sobressalente, ou seja, a alternativa para o momento em 
que se esgotassem as demais possibilidades: o negro africano e o 
imigrant~ europeu. Mesmo nos servicos para os quais se julgava o índio 
capaz, ta1s como, peoes de estradas, remeiros, etc. o preconceito estava 
expresso na rela~o de trabalho, especialmente na baixa remuneracao. 

. . _Cabe salientar, entretanto, que apesar da legislacao indigenista 
prov1nc1~I apresentar-se como um conjunto de leis que remetem para 
~m pr~Je~o global ~e civilizacao, nao está isenta de contradic0es e 
1ncoerenc1as. Prova d1sso era a persistencia de expedicoes punitivas que 
erarn mandadas ao encontro dos indios no momento em que estavam 
em vigor as práticas de civilizacao por meio das missoes e diretorias de 
índios._A L.ei n<? ~49 de 23 d~ outubro de 1848 disp0e no seu artigo 21 
que se1a d1spend1da a quant1a de hum canto de réis na entrada das 
aldeias dos índios Timbira, autorizada pelas autoridades da vila de 
Viana. 

As leis o~amentárias da Provincia tamb~m d~o mostras da . .. . 
tncoerenc1a que permeava o conjunto, aparentemente, uniforme das 
me~idas civilizatórias. As verbas. destinadas a catequese e civilizacao d~s 
indios foram semp~e insignifi~antes, nao correspondendo ao conjunto 
de de~pesas que sen.a necessáno para efetivar a manutencao de todas as 
repart1coes para índ1os que tinham sua criacao autorizada. 

. O quadro das leis e intencoes nao é suficiente para que se possa 
configurar a acao d? govemo provincial tace as populacoes indígenas. A 
=xecuc:lo ~essas l~1s, a prática cotidiana da oolftica indigenista, sao 
.Jementos 1mpresc1ndíveis no delineamento dessa auestao. 

Entretanto, antes mesmo que se reflita sobre o cotidiano da 
P.oHtica indigenista provincial, é importante que se entenda a importan
cia _que a política de terras teve no con1unto maior das relacoes entre 
índ1os e brancos no Brasil. 
. , O Brasil lmpério definiu, claramente, a situacao dos povos 
1nd1genas no que conceme a questao territorial. Na medida em que se 
trabalhava a constru~o da nacionalidade, a questao territorial estava 
senda definida, exc~uindo todo e qualquer tipo de propriedade que 
ameacasse a soberan1a do Estado. A grande preocupacao era a garantía 
da soberanía nacional. 
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O processo de descaracterizacio das populacoes indigenas como 
grupos específicos, ganhava corpo e estava atrelado ~negacao do direito 
a um território especifico. . 

Nos primeiros anos do lmpério, algumas vozes levantaram-se em 
defesa dos territórios indígenas em nome da legitimidade de suas posses. 
Entretanto, até meados do século, a posic;io das populacoes indígenas 
face a questao territorial, ficou firmemente delineada. Se antes o 
confisco das terras indígenas ocorria de forma indireta, via descimentas, 
sistema de diretórios e diretorias, a partir da Lei n<? 601 de 1850, esse 
esbulho passou a ser explícito e legal. 

O texto da mencionada lei determinava que a única forma de 
acesso a propriedade da terra ocorria através da compra. A forma 
tradicional de doacoes estava encerrada. Entretanto, se esse princípio 
excluia o acesso dos índios a propriedade da terra, havia um espaco na 
regu lamentacao dessa lei que permitía o registro de posse e doac;0es, 
dentro de um prazo determinado. 

Havia urna meia dúzia de grupos indígenas no Maranhao que 
possuíam sesmarias, assim como Jª própria condicao de posseiros, a que 
estavam relegados, poderia transformá-los em proprietários. Para tanto, 
bastava que a posse fosse legitimada através do registro devido. 

Entretanto, o que se observou foi uma estratégia, deliberada ou 
nao, de confisco das terras indfgenas. Dos sete grupos indígenas que 
possu íam sesmarias, apenas duas foram registradas. lndependentemente 
das sesmarias, as demais terras ocupadas por populacoes indígenas 
poderiam ter sido registradas a titulo de posses, utilizando o recurso 
legal ou usucapiao. Mas isso nao foi feíto e a responsabilidade por tal 
acao cabia a diretoria geral dos (ndios, através de seus diretores parciais. 
Os indios, legalmente considerados menores, nao poderiam agi r em 

, . 
recurso proprio. 

O prazo estipulado para o registro de posses e doac;oes de terras, 
que era de nove meses a um ano, ocorreu em 1854, ex~ta.mente 
quando os interesses da Província estavam voltados para a 1m19.racoo 
estrangeira. No inicio do ano seguinte foi _criada_ ~ diretona de 
colonizacao, que objetivava implantar uma política de 1m1gracao, como 
intuito de usar estrangeiros para suprir a carencia de mao-de-obra. 

A tática adotada para com os estrangeiros, no que se refere a 
questao da terra, foi a mesma adotada para com os índios: impossibili
tá -los de ter acesso a propriedade, para que se mantivessem sempre 
disponíveis como mao-de-obra para trabalhar nos latifúndios. A Lei de 
Terras na sua essencia, ratificava a estrutura latifundiária. - , 

De fato, o que se percebe é que a questao da terra ocupou um 
espaco decisivo na implantacao do projeto hegemoriico da n?~ª n_acao . 
Garantir que o acesso a terra fosse exclusivo as camadas pnvtleg1adas, 
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iluma sociedade essenciatmente agrária, era assegurar a perpetuac;:ao de 
uma estrutura social, profundamente ·desigual. 

Entretanto, esse é um dos lados da questao. Por trás desse 
projeto hegemQltico pode-se perceber algumas contradicoes, aparentes 
ou nao. Como entender, por exemplo,· a existencia de urna legislacao 
pr~t~tora para ,com os. índio~? ~ria apen~s ~m recurso retórico para 
leg1t1mar o c~rater nacional 1nclu1ndo os 1nd1os nesse projeto, mesmo· 
que sobo reg1me de tutela? Seria de fato urna legislacao protetora? 

Parece que urna questao nao excluí a outra. A própria execucao 
das leis indigenistas deixa perceber o desrespeito sistemático . aos 
direitos formais dos indios. O arranjo parece conduzir para urna 
legisla?ªº protetor~, mas, re~t~ita a urna proter;ao física, ou seja, a 
tentativa de garantir a sobrev1vencia física. Por outro lado, essa mesma 
legislacao é assassina na medida em que remete para a morte cultural 
daquelas populacaes. A inten~o do Estado era construir urna identida~ 
de coletiva, destruindo as especificidades e, assim, garantindo o projeto · 
hegemOnico. 

O cotidiano da ac;:ao indigenista no Maranhao Provincial 
acumula urna infindável lista de desmandas administrativos e ineficien
c~a burocrática. As leis nao eram; de fato, cumpridas. As corresponden
cias dem~nstravam a constante infracao dos termos legais. As reparti
coes destinadas ao . trato com os· índios nunca tinham diretores ou 
entio, viviam um processo de alta rotatividade com relat;ao aos 

1

seus 
diri~ntes. As denúncias de maus tratos par:a .CQm os índios também sao 
freq~~ntes, assim como as disputas entre. os dirigentes: diretores 
parc1a1~ contra v!ce:diretores; diretores parciais contra intérpretes, etc. 
Tudo 1sso const1tu1 a crónica que tem infcio com a expedicao do 
Decreto n9 476, ~e 1845, e perdura por todo o período imperial. 

~ espac;o, destinado ao indio, no Maranhao Imperial, pode ser 
caracterizado como o espac;:o da reserva, da última categoría. Era 
sempre pensado como o substituto, fosse do n'egro, fosse do imigrante. 
Em nenhum momento, a despeito das idéias romanticas de GONCAL
VES DIAS, foi pensado como primeira opcao, mesmo para servir como 
!flio·de-obra explorada. Eram co~siderados indolentes por natureza, 
1ncapazes para o trabalho da lavoura. Além disso, os índios representa
vam urna ameaca por sua his~ória de conflitós, oriundos da resistencia 
ao avan~o da colon iz~ao. 

De toda forma, a postura oficial tace aos índios durante o 
l~péri~ nao foi uniforme. t possível demarcar fase~ ou períodos que 
ev1de~c1am uma certa especificidade. O início do lmpério, por exemplo, 
poden~ ser caracterizado por uma atitude explícita de rejeic;ao a figura 
do índ10. Estes nao passavam de urna ameaca ao sucesso da construc;:ao 
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da nova nac;ao. E o momento das expedic;:oes de apresamento, das 
entradas, e de todas as medidas de combate. lsso perdµrou mais ou 
menos até meados da década de 40. 

O segundo momento pode ser caracterizado como o período em 
que o indio passou a representar urna possibilidade como mao-de-obra, 
tendo em vista a substituic;:ao da mao-de-obra escrava africana, já que o 
processo abolicionista avanc;:ava a cada dia. Esse é, entao, o momento da 
expedicao de medidas civilizató rias com o intuito de trabalhar a 
mao -de-obra indígena de modo a tomá-la produtiva. Foram, entao, 
criadas as colonias e as diretorias de índios e, novamente, se investiu na 
catequese, especialmente com o auxílio de capuchinhos. Essa fase 
prolongou-se até meados da década de 70. 

O terceiro momento pode ser considerado o momento da 
decadencia do programa de catequese e civilizac;:ao. t o momento do 
descrédito e da falta de perspectivas. Desacreditado o sistema de 
colonias e diretorias, face aos freqüentes insucessos, nao se encontrava 
outra alternativa para os índios. Entretanto, esse sistema, mesmo 
caótico, ainda foi mantido até ·fins do lmpério. As lamentacoes dos 
dirigentes eram constantes. Questionava-se a possibilidade de algum dia 
se conseguir qualquer sucesso com a colonizacilo indígena. 

O lmpério, portanto, marcando o início da construcao da 
nacionalidade brasileira, mar~ou támbém o início .d~ colonialismo 
interno e definiu o status do indio na nova sociedade . . Apesar das 
especifi<;idades dos vários momentos acima classi.ficados, havia urna 
constante que perpassava todos eles e que remetia para a negac;:ao do 
indio enquanto tal. Foram relegados ao nível inferior da hierarquia 
social e vistos apenas como alternativa, com restric;:oes, para supri r a 
necessidade de mao-de-obra. 

Os dados referentes ao Maranhao Provincial elucidam o proces
so de descaracterizac;:ao das etnias indígenas, através da· imposicao da 
cultura do colonizador. Os índios eram tratados, quase sempre, de 
forma genérica, escamoteando-se as especificidades de e.ad a· grupo. Por 
outro lado, eram reunidos em grandes aldeamentos, a despeito d~ 
diferencas culturais que pudessem existir entre eles. Esse processo de 
descaracterizacao das etnias foi associado ao confisco dos territórios. Os 
indios passaram da condic;:ao de proprietários a condic;:ao de posseiros. O 
espaco físico por eles controlado, passou a ser terra do governo e eles 
ficaram sujeitos a ocupar áreas que eram determinadas para os 
programas de colonizac;:ao. 

O eco das vozes indianistas nao foi su.ficiente para abafar o 
etnocíd io. 

Além disso, como já foi referido, no Maranh~ Provincial a acao 
indigenista foi marcada por urna ineficiencia sem limites, e urna 
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profunda desorganizat;ao administrativa. Se isso, por um lado~ ~<:>de ~er 
sido negativo para o sucesso do programa de catequese e c1vll1zac;ao, 
para os indios pode ter sid~ u~ ponto pos.it~vo . n~ s~a luta pela 
sobrevivencia étnica. A colon1z~ao e a sobrev1venc1a etn1ca estao em 
funt;ao inversa. O sucesso de urna significa o fracasso. da o.utra. Nes~ 
sentido acredita-se que, o que aos olhos do governo fo1 analisado como 
um fracass0, na perspectiva da continuidade histórica dos índios podo 
ser visto como um reforco. 
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1890. manusc. 

- - - --. Relatório com que passou a administracao da Província no dia 
22 fev. 1875 ao conselheiro desembargador José Pereira da Graca, 2Q 
vice-presidente. Sao Luís, Typ. do Paiz, 1875. 

- --- -. Relatório com que passou a administ~ da Provrncia ao 3<l 
vice-presidente Dr. José Francisco de Viveiros. Sao Luís, Typ. do Paiz, 
18 abr. 1874. 

- - --. Relatório com que o presidente da Provfncia ·do Maranhlo passa 
o govemo ao 1 º vice-presidente, Dr. José da Silva Maia. 19 maio, 1871 . 
man use. 

CASTRO, Francisco Bibiano de. Mensagem apresentada a Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhoo pelo presidente da Província. 03 
jun. 1837. manusc. 

CASTRO, José Carlos Pereira de. Relatóño do direfor geral dos índios. 
Sao Luís, 09 jun. 1888. 
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CATECHESE e Coloniza~o, 1877-1878. manusc. (Localizac;§o: ITER
l'v1A). 

COLONISACAO de janeiro a dezembro de 1876. manusc.(Localizac;§o: 
ITERMA). 

COLONISACAO de setembro a dezembro de 1873. manusc.(Localizac;§o: 
ITERMA). 

CONSELHO DE GOVERNO. Ata da sessao ordinária. 02 jul. 1830. Farol 
Maranhense. Sao Luís, 30 jul. 1830. 

COSTA, E. V. da. Da monarquia i república; momentos decisivos. sao 
Paulo, Ciencias Humanas, 1979. 

COSTA, Joao Gualberto Torriao da. Mensagem apresentada ao Congresso 
do EStacto do Maranhfto pelo govemador. 15 fev. 1889. manusc. 

COSTA José Mariano da. Relatório com que o vice-presidente passou a 
adm'inistracáo da Província ao presidente4Dr. José Moreira da Silva. 28 
abr. 1888. manusc. 

COUTINHO, Honório Pereira de Azevedo. Relatório do P.reside_nti! .. 
-----. Falla do presidente da ~ovíncia i Assemble1a Leg1slat1va por 

ocasilo da sua instalaclo. Sao luís, 07 set. 1850. 

COX, O. Cast, class and race; a study in soeial dynamics. USA, Modern 
Reader Paper Borcks, 1970. 

CRONICA maranhense. Sao Luis, n9s 1 a 292. 

CUNHA, Ambró.sio Leitao da. Relatório com que o presidente da 
Proviicia passou a administ~ ao 4Q vice-presidente,\Tenente Coronel 
José Caetano Vaz. Júnior, no día 30 abr. 1865. San Luiz, Typ. B. de 
Mattos, 1865. ( Localiza~ao: Arquivo Público). 

-----. Relatório do presidente da Provfncia. Sao Luís, 24 nov. 1863. 

CUNHA, Antonio Leitao da. Ofício do presidente ao diretor geral dos 
indios. In: Coloniz~ nQ 2. 16 out. 1868. 

CUNHA, Manuella C. da. Os Direitos do fndio. Sao Paulo, Brasiliense, 
1987. 
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CUNHA Silvio Elvídio Carneiro da. Relatório com que o presidente da 
Provfncia do Maranhao passa o govemo ao presidente, Augusto Ptrnio 
Gomes de Castro. 04 out. 1873. manusc. 

DA MATT A. R. O Ofício do etnólogo ou como ter "anthropological 
blues". In: NUNES, E. O. et. alii. A aventura sociológica. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1919. 

DARWIN, C. A Origem das espécies. Sao Paulo. 

DECRETO n<? 426 de 24 jul. In: Colle~io das leis do lmpério do Brasil. 
Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1845. Tomo 7, parte 1. 

DECRETO de 10 abr. 1890. In: Annaes do Congresso do Estado do 
Maranhao. Sao Luís, Typ. do Federalista, 1899. · 

DECISAO n9 172 de 21 out. 1850. In: Coll~ das decis0es do lmpério 
do B.rasil. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1951. 

D 1RECTOR10 que se deve observar nas povoacoes dos índios d~ _Pará e 
Maranhao enquanto sua Magestade nao mandar o contrario In: 
Boletim de pesquisa Cedeam. Manaus, 1984. 

DOHEWEND, B. P. ó. SMITH, R. S. Toward a Theory of accult~rati~n. · 
In: Sputh Western Journal of Anthropology. Albuquerque, Un1vers1ty 
of New Mexico, 1962. 

D 'O L 1vE1 R A, Lau rindo. Ofício do di retor geral dos índios ao Presidente 
da provincia, Luiz de Oliveira de Vasconcellos. 15 mar. 1880. 

DO RIA, Franklin A. de Menezes. Relatório com que passou a ad~inistra· 
~§o desta Provincia a Antonio Epaminondas de Melo. Sao Luis, Typ. 
B. de Mattos, 28 out. 1867. 

ESTR E LA do Norte do Brasil. Sao Luís, n°~ 1 a 47. 

FANON, F. Os Condenados da terra. Rio de Janeiro, Civiliza~ao 
B rasi lei ra, 1968. 

FAORO, R. Os Donos do poder. Sao Paulo, Globo; USP, 1975. 

FAROL MARANHENSE. Sao Luís, 18 jun. 1830. nQ 20~. 
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-----. Sao Luís, no~ 1 a 445. 

-----.Sao Luís,21 jul. 1829. 

FE RNANDES, H. C. Administrac;:oes maranhenses; 1822 -1829. Sao Luís, 
lmprensa Oficial, 1929. 

FER REIRA, Antonio Pedro da Costa. Mensagem apreser.tada a Assem
bléia Provincial pelo presidente. 1836. manusc. incomp. 

FER A E 1 RA, Hermenegi Ido Jan sen. Relatório do presidente da Províricia. 
Sao Luís, 1890. 

FE R A E 1 R A, Manoe 1 Jan sen. Relatório que o vice-presidente da Provfncia· 
apresentou a Assembléia Legislativa Provincial. Sao Luís, Typ. 
lmpe,rial e Constitucional, 14 maio, 1868. · 

-----. Relatório com que o 1Q vice-presidente da Provincia passou a 
administ~ da mesma ao 1Q vice-presidente, desembargador Manoel 
Cerqueira Pinto. Sao Luís, Typ. Imperial e Constitucional, 01 ago. 
1868. 

-----. Relatório com que o 1Q vice-presidente da Província passou a 
administra~o1 ao Dr. Franklin Américo de Menezes Dória. Sao Luís, 
Typ. do Frias, 1867. 

FERAEIAA JÚNIOR, José Jansen. Relatório com que passou a adminis
t~ da Província ao conselheiro Tito Augusto Pereira de Matos. Sao 
Luís, Typ. do Frias, 12 nov. 1889. 

FLOBO, O. G. Legisl~o da Província do Maranhao. Sao Luís, Typ. dos 
Frias, 1866. tomo 1. 

FREITAS, D. Escravidao de índios e negros no Brasil. Porto Alegre, 
Instituto Cultural Portugues, 1980. 

F RE ITAS, José Manoel de. Falla que o presidente da Provincia dirigiu a 
Assembléia Legislativa Provincial do Maranhio, na 1 ª sessao da 24~ 
Legislatura, ho dia 13 d~ ma~ de 1883, seguida do relatório que 
passou a administ~o da Provincia ao 1º vice-presidente, Joio Paulo 
Monteiro de Andrade. 07 mar. 1882. 

-----. Falla que o presidente da Província dirigiu a A~mbléia 

i 
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Provincial na 2~ sessao da 24~ legislatura. 20 maio, 1883. manusc. 

- --- -. Relatório com que passou a administraf;ao da Província ao Dr. 
Carlos Femando Ribeiro, lQ vice-presidente. 06 jun. 1883. man use. 

. 
G. M. A. O. Carta ao redator do Conciliador. In: O Conciliador do 

Maranhao. Sao Luís, 12 dez. 1821. n<? 44. 

GAIOSO, A. J. Compendio histórico-político dos principios da lavoura no 
Maranhao. Livros do Mundo lnteiro, 1970. 

GALVAO, E. Encontro de sociedades. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 

GALVAO E. & WAGLEY, C. Os fndios Tenetehara. Rio de Janeiro, MEC. 

GAMA, Paulo José da Silva. Ofício do presidente ao Capitao Francisco 
José Pinto de Magalhaes. In: Objetos Diversos. 09 out. 1817. liv. 1 

GOMES, M. P. Os [ndios e o Brasil. Petrópolis, Vozes, 1988. 

- ---:---· The ethnical survival of tenetehara indians of Maranhao, Brasil. 
Flórida, Universidade da Flórida, 1977. mi meo. {Tese de doutorado ). 

GONCALVES D IAS, Antonio. O Brasil e a Oceania. Río de Janeiro, 
Guarnier. s. d. {obras póstumas) . 

--- --. Obras Póstumas. Sao Luís, Typ. B. de Mattos, 1868. 

-----.San Luiz do Maranhao. Sao Luís, Typ. B. de Mattos, 1868. 

GORENDER, J. O Escravismo colonial. Sao Paulo, Atica, 1980. 

G RACA, José Pereira da. Relatório com que o 2Q vice-presidente da 
Provincia do Maranhao passa o governo ao presidente Augusto Gomes 
de Castro. 14 out: 1871. manusc. 

----- . Relatório a José Bento da Cunha Figueiredo Júnior. 29 jun. 
1872. manusc. 

-----. Relatório com que o 2Q vice-presidente da Provincia do 
Maranhlo passa o govemo ao presidente, Dr. Sílvi<?i Elvídio Cameiro da 
Cunha. 4 mar. 1873. manusc. 
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-----. Relat6rio com que o 2Q vice-presidente da Província do 
Maranhlo passa o govemo ao 1Q presidente, Dr. José Francisco 
Viveiros. 14 jun. 1875. manusc. 

-----. Mensagem apresentada a Assembléia Legislativa Provincial do 
Maranhlo pelo presidente da Província. 03 maio, 1872. 

JANOTTI, M. L. Joao Francisco Lisboa; jornalista e historiador. Sao 
Paulo, Atica, 1977. 

LACROIX M. L. L. A Educacao na baixada maranhense ... 1828-1889. sao , -· 
Luís, S.E.C./Civilizacao Brasileira, 1983. 

LAGO, Antonio Bernadim Pereira. Estatística histórica e geográfica do 
Maranhlo. s.n.t. 

LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. Sao Paulo, Brasiliense, 1988. 

LECLERC, G. A Critica da antropologia. Lisboa, Estampa, 1973. 

LEG ISLACAO provincial do Maranhao de 1864 a 1866. Sao Luís, Typ. 
Constitucional, 1966. 

LEI nQ 249 de 23 out. 1848. In: Legislac;ao da Província do Maranhao. 

Sao Luís, Typ. do Frias, t. 1, 1867. 

LE 1 n<? 601 de 18 set. 1850. In: Collecl<> das leis do lmpério do Brasil de 
1850. Aio de Janeiro, Typ. Nacional, 1951. t. 11, parte 1. 

LEI nQ 1228 de 19 abr. 1881. In: Colle~ de leis da Província do 
.Maranhlo. 

LEIS da Provincia do Maranhao. In: Regulamentos e deci~ de 1873. 
5ao Luís, 1873. 

LEV 1 - ST RAUSS, C. Antropologia estrutural do is. Rio de Janei ro, 
Tempo Brasileiro, 1976. 

LISSOA, Joao Francisco. Cronica do Brasil Colonial; apontamentos para a 
história do Maranhao. Petrópolis, Vozes, 1976. 

-----.Obras completas. Lisboa, Mattos Pereira e Pinheiro, 1901, v.1. 
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L IV RO de registro da correspondencia da repartic;:ao de colonisacao. 12 
maio, 1855. manusc.(Localiza«;ao : ITERMA). 

LIV RO de registro de offícios que por ordem do Exm<? Sr. Conde 
Governador das armas se expedem pelo Cuartel General. Sao Luís, 06 
maio, 1828, nQ 389.(Localiza«;ao: ITERMA). 

LIV RO de registro de relatório da reparticao de terras. man use. 

LIVRO de registro de dactas e sesmarias. v. 7.(Localiza«;ao: ITERMA). 

LIV RO de registro de relatório da repartic;:ao de terras. manusc. 
(Localizac;:ao: ITERMA). 

LIV RO de registro das terras da Freguesia de Nossa Senhora das Dores do 
ltapecuru Mirim. 24 abr. 1854 manusc. ( Localizac;§o: ITE AMA). 

LIV RO de registro das terras possufdas na Freguesia de Sao Sebastiao do 
lguará. 06 jul. 1854. manusc. ( Localiza~o: ITERMA). 

LIV RO de registro das terras possufdas da Freguesia de Sao José do Priá. 
01 ago. 1854 manusc. (Localizac;§o: ITERMA). 

LIV RO de registro de terras de Santa Helena de Pinheiro. reg. 123. 
(Localizac;§o: ITERMA). 

LIV RO de registro de terras de S~o José do Lugar. fl. 129. ( Localiza«;ao: 
ITE AMA). 

LIV RO de registro de terras criado pela Lei n<? 601 de 18 de setembro de 
1850 e regulamentado pelo Decreto nQ 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da Freguesia de S. Antonio das Almas. manusc. (Localizac;§o: !TER
MA). 

LIV RO de registro de terras criado pela Lei nQ 601 de 18 de setembro 
1850 e regulamentado pelo Decreto nQ 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da Freguesia de sao Bento. man use. ( Localizac;§o: ITE AMA). 

LIVRO de registro de terras da Freguesia de Tutoya. 01 maio, 1854. 
( Localiza<;ao: ITE AMA). 

u 

LIV RO de registro das terras situadas na Freguesia de Nossa Senhora da 
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Luz da Villa do Paco do Lumiar. 04 jun. 1856. manusc.(Localizac§o: 
ITERMA). 

LIVRO de registro das terras possuídas na Freguesia de Santa Helena do 
Tury Assu. 30 jun. 1854. manusc. (Localizac§o: ITERMA). 

LIV RO de registro das terras possuídas na Freguesia de Santa Filomena da 
Villa do Codó. 17 nov. 1854. manusc. ( LocaUzac§o: 1 TERMA). 

LIV ~O de registro das terr~s da Fregoesia de Nossa Sen hora da Lapa e 
P1as do lugar de S. Miguel. 01 jun. 1854. manu$c. (Localizac§o·· 
ITERMA). . . 

LIV RO de registro da Freguesia do Apóstolo Sao Mathias da cidade de 
Alcantara. O 1 maio, 1854. manusc. (Localiza«;ao: ITE AMA). 

LIVRO de registro das terras da Freguesia de Sao José do Lugar. 30.jul. 
1855. manusc. (Localizacao: ITERMA): 

LIVRO de registro da Freguesia de Santo Antonio e Almas. 01 jul. 1854. 
manusc. (Localizacao: ITERMA). 

LIV RO de registro das terras possuídas na Freguesia de Nossa Senhora do 
Rosário do l~apecu ru. 30 maio, .1854. man use. (Local iza«;ao: 1 TE AMA). 

LIVRO de registro das declaracoes de terras da Freguesia da Villa e 
Comarca Eclesiástica de Sao Bento dos Pastos Bons. 01 jun. 1854. 
manusc. ( Localizacao: ITE RMA). 

LIV RO de registro de terras da Freguesia de Sao Francisco Xavier de 
Moncao. manusc. (Localiza~o: ITERMA). 

LIV RO de registro de terras criado pela Lei n<? 601 de 18 de setembro de 
1850 e reg~lamentado pelo Decreto nQ 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da Fr~u~1a de Nossa Senhora da Concei~o da Capital. manusc. 
(Localizacao: ITERMA). 

LIV RO de registro de terras criado pela Lei n<? 601 de 18 de setembro de 
1850 e regu!amentado peJo Decreto n<? 1318 de 30 de janeiro de 1854 
1~E~~}~'ª de S. Joaquim do Bacanga. manusc. (L_ocalizacao: 

LIVRO de registro de terras criado pela Lei n<? 601 de 18 de setembro de 
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1850 e regulamentado pelo Decreto nQ 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da Freguesia de Sao Joao Batista de Vinhais. manusc. ( Localizacao: 
ITERMA). 

LIVRO de registro de terras criado pela Lei n<? 601 de 18 de setembro de 
1850 e regulamentado pelo Decreto n<? 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da Freguesia de Nossa Senhora da Luz da Villa do Paco do Lumiar. 
manusc. ( Localizacao: ITE RMA). 

LIVRO de registro de terras criado pela Lei n~ 601 de 18 de setembro de 
1850 e regulamentado pelo Decreto n<? 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da Freguesia de Sao José do Lugar dos Índios. manusc. ( Localizac§o: 
ITERMA). 

L 1 V RO de registro de te rras criado pela Leí n<? 601 de 18 de setembro de 
1859 e regulamentado pelo Decreto n<? 1318 de 30 de janeiro de 
1854. manusc. '( Localizacao: ITE AMA). 

LIV RO de registro de terras criado pela Lei n<? 601 de 18 de setembro de 
1850 e reguJamentado peJo Decreto n<? 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da F reguesia de Sao Matias da cidade de Alcántara. manusc. 
(Localiza~o: ITERMA). 

LIVRO de registro de terras criado pela Lei n<? 601 de 18 de setembro de 
1850 e regulamentado pelo Decreto n<? 1318 de 30 de janeiro de 1854 
da Freguesia de Sao Joao de Corte. manusc. ( -~ocalizac§o: ITE RMA). 

LIVRO de registro de terras possuídas da Freguesia de Sao Vicente Ferrer 
do Cajapió. 25 maio, 1854. manusc.(Localiza~o: ITERMA). 

LIVRO de registro de terras possuídas da Freguesia de sao Félix de 
Baleas. 01 jul. 1854. manusc. ( Localizacao: ITE RMA). 

LIV RO de registro de terras da Freguesia de Sao Joao das Cortes. 01 jul. 
1854. manusc. (Localizac;§o: ITERMA). 

LIV RO d~ registro de terras possufdas na Freguesia de Anajatuba. 04 mar. 
1854. man use. ( Localiza<;:§o: ITE RMA). 

LIV RO de registro das terras possuídas da Freguesia de sao Bento dos 
Campos de Alcantara. 01 jun. 1854. manusc. (l;,.ocaliza«;ao : ITERMA). 

LIV RO de registro das terras das Freguesias de N"'ossa Senhora da 



Concei~&> de Viana, sao Francisco Xavier de Mon~o e Nossa Senhora 
de Nazaré do Mearim. manusc. (Localiza~o: ITERMA). 

LIV RO de registro das terras da Freguesia de 5ao Bernardo da P'irnaíba. 
04 jun. 1854. manusc. (Localiza<;ao: ITERMA). 

LIV RO de registro das terras da Freguesia de Nossa Senhora da Concei~ao 
de Araioses. 15 dez. 1854. manusc. (Localiza~o: ITERMA). 

LOPES Tarquínio. Relatório com que o 2Q vice-presidente do Estédo do 
M_:_hlo passa o govemo ao govemador Dr. Louren~o Augusto de Sá. 
e Albuquerque. 16 mar. 1891. manusc. 

L'ORO, José Maria de. Offcio ao presidente da Província. 01 mar. 1880. 

MACHADO, Eduardo Olímpio de. Oficio nq 30 do presidente da 
Provincia ao 1.<? juiz municipal de Viana. 20 jan . 1853. In: ·Magistra
dos. 1 i V. 1 0 . 

----- . Relatório. sao Luís, 03 maio, 1854. 

----- . Relat6rio com que passou a administracio da Provincia ao 1 º 
vice-presidente Manoel de Souza Pinto de Magalhies. 09 ju 1. 1852. Sao 
Luís, Typ. Maranhense, 1852. 

MAGALHAES, Manoel de Sousa Pinto de. Falla dirigida pelo vice
presidente da Provrncia do Maranhio ~ Assembléia Legislativa Provin
cial. 28 jul. 18~2 . Sao Luís, Typ. Maranhense, 1852. 

MAGISTRADOS: jul. /nov. de 1833-37. liv. 2. manusc. (Localiza<;ao: 
Arquivo Público do Estado do Maranh§o). 

-----.. mar./out. 1834-40. liv. 3. manusc.(Localiza<;ao: Arquivo Público 
do Estado do Maranh§o). 

----. nov./jun. 1837-40. Hv. 4. ~anusc.(Localiza<;ao : Arquivo Público 
do Estado do Maranhao). 

-----. mar./fev. 1847. liv. 7. manusc. ( Localiza<;ao: Arquivo Público do 
Estado do Maranhao). 

-----. out./jan. 1852-54. liv. 10. manusc. (Localizac§o: Arquivo 
Público do Estado do Maranhao). 
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- ----. jan./abr. 1854-55. liv. 11 . manusc. (Lo caliza<;ao: Arquivo Púbtico 
do Estado do Maranhao) . 

---- - . abr~ 1856. liv. 12. manusc. ( Localizac;§o: Arquivo Público do 
Estado do Maranhao). 

-----. abr./fev. 1857-58. liv. 13. manusc. ( L()calizac§o: Arquivo Público 
do Estado do Maranhao). 

-----. fev./out. 1858-59. liv. 14. manusc. (Localizac§o: Arquivo 
Público do Estado do Maranh~o). 

- ----. jul./dez. 1862-63. liv. 16. man use. ( Localiza~ao: Arquivo Público 
do Estado do Maranhao). 

- --- -. ago./abr. 1869-71. liv. 19. manusc. (Localiza~ao: Arquivo 
Público do Estado do Maranhao.). 

---- - . mar./maio, 1872-73. liv. 20. manusc. (L.0.calizaéao: Arquivo 
Público do Estado do Maranhoo). 

- - ---. abr./jun. 1877. liv. 34. manusc. (Localiza~ao: Arquivo Público 
do Estado do Maranhao). 

' 
-----. out./dez. 1877. liv. 36. manusc. 'fLocaliza~o: Arquivo Público 

do Estado do Maranhao). 

MAIA José da Silva. Mensagem apresentada a Assembléia Provincial pelo 
p~sidente da Provfncia do Maranhlo. 18 maio, 1870. manusc. 

_...:,;. ____ Relatório com que o presidente da provfn.cia do Maranhio P~ 
0 govemo ao presidente Dr. Augusto Gomes de Castro. 03 nov. 1o78. 
man use. 

--- - -. Relatório com que o presidente da Província do Maranhao passa 
o govemo ao 2º vice-presidente José Pereira da Graca. 29 ago. 1871. 
man use. 

MA LH El ROS, P. A Escravidio no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1976. 

MALINOWSKY, B. The dinamics of culture dlange; and inquiry into rare 
relations in African. New Haven, Yate University Press. 1949. 
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MA RANHAO. Di reto ria geral dos indios. Ofícios recebidos. 1886 a 1889. 
manusc. 

-----.-----.jan ./dez. 1881. 

----- .-----. 1884/ 1885. manusc. 

-----.-----. índios e colonisa.;:ao. manusc. 

-----.-----. 1879, 1880, 1882. manusc. 

-----. Leis, decretos, etc. Leis da Provincia do Maranhao. s. ed . 1873. 

-----.-----. s. ed. 1885. 

-----. Leis e regulamentos do Estado. s. ed. 1892. 

-----. Leis e regulamentos provinciaes 1879. Maranhao, s. ed. 1880-82. 

- ----. Leisdo Maranhao 1898-1900. s. n. t. 

-~---. Leis da Província do Maranhlo. s. ed. 1884. 

-----. Coll~ das leis do Estado do Maranhiío. s. ed. 1884. 

-----. Coll~ das leis, decretos e resolu~s da Provincia do 
Maranhio · 1852-58. Maranhao, Typ. da Temperanf;a, 1853. 

-----. Coll~ das leis, decretos e resolu~s da Provincia do 
Maranhao - 1864-86. Maranhao, Typ. Constitucional, 1864. 

-----. Coll~ das leis e regulamentos provincial!s do Maranhlo 
1879-88. s. n. t 

-----. Coll~ das leis, decretos e resolu~s da Provincia do 
Maranhao - 1855-59. Maranhao, Typ. Constitucional, s. ed. 1856. 

-----. Colleo;io das leis, decretos e resolu~s da Provincia do 
Maranhio - 1860-63. Maranhao, Typ. do Frias, s. d. 

-----. Coll~ das leis provinciaes do MaranhUo - 1.867. Sao Luís, 
Typ. B. de .Mattos, 1867. 

-----. Coll~ das leis provinciaes do Maranhio - 1870. S~o Lufs, 
Typ. de José Mathias, 1871. 

----. Coll~ das leis provinciaes do Maranhlo - 1871. Maranhfto, 
Typ. do Paiz, 1872. 

-----. Coll~ das leis provinciaes do Maranhlo do anno de 1872. 
Maranh~o, íyp. do Frias, 1876. 

-----·. Colleo;io das leis provinciaes do Maranhlo - 1884. Maranhao, 
Typ. do ~aiz, 1885. · 

---...,... ~11~ das leis provinciaes-do Maranhlo - 1887-89. s.n.t. 

-----. Coll~ das leis do Estado·do Maranhlo. s. ed. 1895. 

-----. Colleo;io das leis do Estado do Maranhlo. s. ·Qd. 1896. 

MARTINS, Alfredo da Cunha: Relat6ri.o com que o· 2<.?."vite-govemador 
passou a administra~o - do Estado ao ~Q vi~-go~mador, . Dr. 
Louren~ Augusto de Sá e Albuquerque. 16 mar. 1891 .. manu~ .. 

----. Relatório com que o 2Q vice-governador passou a administra~ 
do Estado ao 1Q govemador, Dr. Casimiro Dias Vieira Júnior. sao 
Luis, Typ. do Frias, 1893. 

-----. Mensagem dirigida pelo vice-govemador ao Congresso. ·do Estado 
do·Man.nhlo. sao Luís, Typ. do Frias. 22 fev. 1893. 
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