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RESUMO  
 
Esta monografia investiga as estratégias de civilização de índios em aldeamentos da 
Província da Bahia, entre 1850 e 1862, no contexto da Lei de Terras do Império 
Brasileiro promulgada em 1850. A pesquisa efetuada buscou evidenciar que se a 
catequese, de cunho estritamente católico, foi uma das estratégias para alcançar a 
civilização pretendida, foi também acompanhada pelo aumento dos ataques às terras 
coletivas das aldeias decorrentes da promulgação e regulamentação da Lei de Terras nº 
601, de 20 de setembro de 1850. Enquanto ramo do serviço imperial a Cathequese 
esteve até sua extinção, em 1861, sob a responsabilidade do Ministério do Império, 
quando a atribuição por estas atividades nos assuntos referentes aos índios foi 
transferida à competência do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 
Além do objetivo central de identificar a catequese como um processo/ estratégia de 
“civilização” dos índios, a pesquisa também buscou investigar como avanço da 
estratégia da mestiçagem física se disseminou assim, como quais as táticas locais no 
processo de incorporação dos índios aos cidadãos da nação. Como fontes foram 
utilizados Relatórios do Ministério do Império, do Ministério da Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas e dos presidentes da Província da Bahia.  

 

PALAVRAS CHAVES: índios, civilização, catequese, lei de terras de 1850, Bahia 

provincial.  



ABSTRACT 
 

 
This monograph investigates the strategies of Indian civilization in settlements in the 
Province of Bahia, between 1850 and 1862, in the context of the Law of Lands of the 
Brazilian Empire promulgated in 1850. The research carried out sought to show that if 
catechesis, strictly Catholic, was One of the strategies to achieve the desired 
civilization, was also accompanied by the increase in attacks on the collective lands of 
the villages resulting from the promulgation and regulation of the Land Law No. 601, of 
September 20, 1850. As a branch of the imperial service Catheque was until its In 1861, 
under the responsibility of the Ministry of the Empire, when the attribution of these 
activities in matters relating to Indians was transferred to the competence of the 
Ministry of Agriculture, Commerce and Public Works. In addition to the central 
objective of identifying catechesis as a process / strategy of "civilization" of the Indians, 
the research also sought to investigate how the progress of the strategy of physical 
mestiçagem was disseminated, such as the local tactics in the process of incorporation 
of the Indians to the citizens of nation. As sources were used Reports from the Ministry 
of the Empire, the Ministry of Agriculture, Commerce and Public Works and the 
presidents of the Province of Bahia. 
 
KEYWORDS: Indians, civilization, catechesis, land law of 1850 Bahia province, 
miscegenation  
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INTRODUÇÃO  
 

 

Contribuir contra a invisibilidade dos índios em diferentes períodos da 

construção da história é a justificativa desta monografia.  Apesar das recentes pesquisas1 

que demonstram a presença indígena em eventos e narrativas, existe ainda a necessidade 

de novos estudos que investiguem as múltiplas experiências vividas pelos índios, tenha 

sido pela existência física e material, pelo reconhecimento da identidade; nos embates 

entre políticas indigenistas e indígenas pelos projetos de cidadania que se arrastam 

desde o Brasil Colônia até os tempos atuais. 

No intuito de contribuir nesta discussão, este trabalho privilegia analisar as leis 

específicas que regiram a política indigenista brasileira de 1850 a 1861, com enfoque na 

província da Bahia. Objetiva analisar essas leis enquanto estratégias de controle dos 

povos indígenas na Província da Bahia, quanto ao acesso fundiário, assim como as 

táticas de resistência dos indígenas enquanto sujeitos no processo de deslegitimação da 

posse dos aldeamentos em que se encontravam.  

Segundo a historiografia mais crítica do tema2 os projetos de nação do Estado 

imperial brasileiro, fundado em 1822 com a Independência de Portugal, não idealizaram 

um novo lugar para o índio apenas reforçaram “os esforços de ressocialização 

centraram-se na imposição de valores, crenças e comportamentos cristãos”3, Paraíso 

em texto sobre o trabalho escravo de crianças indígenas4 no século XIX argumenta que 

                                                           
1ALMEIDA, Maria Regina. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010; 
WITTMANN, Luisa Tombini. “História dos Índios no Brasil”: experiências de um curso de formação 
de professores. 2015; SILVA, Natalie Moreira. Papel de Índio: Políticas Indigenistas nas Províncias 
de Minas Gerais e Bahia na Primeira Metade dos Oitocentos. (1808-1845). São João Del Rei, 2012, 
Dissertação de Mestrado em História pela Universidade Federal de São João Del Rei, 2012; SILVA, 
Ayalla Oliveira. Territorialização e trabalho: atuação dos aldeados de Ferradas no processo de ocupação e 
exploração territorial, no Sul da Bahia (século XIX). Mundos do Trabalho, v. 6, n. 12, p. 131-152, 2014; 
2CANCELA Francisco. De Projeto a processo colonial: índios, colonos e autoridades régias na 
colonização reformista da antiga capitania de Porto Seguro. Tese (Doutorado em história; Salvador: 
Universidade Federal da Bahia, 2012); CARDOSO, Jamille Oliveira Santos Bastos. CONFLITO E 
MEDIAÇÃO NA “ANTICATEQUESE” INDÍGENA: a disputa da fé entre caraíbas e jesuítas no 
cenário colonial; PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Caminhos ao encontro do mundo: a capitania, os 
frutos de ouro e a princesa do sul–Ilhéus, 1534–1940. Ilhéus: Editus, 2001; REGO, André de Almeida. 
Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na província da Bahia (1822- 
1862). 2014.  
3PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Trabalho Escravo De Crianças Indígenas: Uma Realidade Do 
Século XIX. UFB. Salvador. 1994. p.1. 
4 Idem. 
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a política imperial de interiorização da conquista ampliava os conflitos com os 

indígenas, resistentes que se rebelavam ou fugiam, e com os sesmeiros, interessados em 

tê-los como mão de obra em suas lavouras e casas.  

Outro fator de agravamento era que devido à dificuldade de manter os 

pagamentos dos soldados dos quartéis havia constantes deserções e como alternativa era 

comum o uso de índios aldeados, geralmente antigos kurukas5, como combatentes e 

intérpretes tornaram-se constantes.  Entretanto, alguns políticos e administradores 

passaram a criticar a manutenção da Guerra Justa e do comércio de kurukas, pois estas 

ações, 

impediam o estabelecimento de relações pacíficas com as populações 
indígenas, tática considerada mais eficaz para a formação de trabalhadores 
nacionais, particularmente de carpinteiros, pedreiros, telheiros, ferreiros, 
sapateiros, alfaiates e soldados.  

Apesar dos projetos encaminhados por vários políticos de influência junto ao 
Imperador, como José Bonifácio de Andrada e Silva, as Cartas Régias de 
1808 não foram revogadas e a Constituição de 1824, ao definir os segmentos 
sociais e étnicos que comporiam o quadro de cidadãos, reforçou a 
importância atribuída a ressocialização dos povos indígenas, vista como a 
única via possível para transformar os índios em cidadãos e trabalhadores a 
serem incorporados ao esforço de construção econômica e política da nova 
nação.6 

 

Contudo, na prática as ações e atitudes em relação aos índios não primaram por 

idealizações. A catequização, as conversões, as guerras, as políticas de mestiçagem, os 

extermínios refletem uma política em prol do "processo de civilização" a ferro e fogo. 

Várias foram as estratégias para impor modos de vida contrários aos das etnias, 

baseados em princípios da exploração da mão de obra, como a conversão religiosa, em 

novas facetas, mas na continuidade de forçar os índios a abandonarem seus costumes.  

Carneiro da Cunha7 em texto sobre as legislações sobre os índios no Brasil 

indica que desde o período colonial estas existiram com as referentes ao direito sobre si, 

sobre as terras e a questão da tutela sobre os índios aldeados que ficaram sob o poder 

temporal dos missionários ou de administradores nomeados pela Coroa que tinham a 

                                                           
5
 PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Trabalho Escravo De Crianças Indígenas: Uma Realidade Do 

Século XIX. UFB. Salvador.1994. Relata o rapto e venda de crianças indígenas chamadas de kurukas. 
6
 Idem. p.11. 

7 CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania/ Manuela 
Carneiro da Cunha.- 1ªed.- São Paulo: Claro Enigma, 2012. 
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posse do trabalho e os frutos dos seus trabalhos e principalmente dos seus bens mais 

especificamente as terras dos aldeamentos e os arrendamentos.  

O século XIX é um século heterogêneo, o único que conheceu três regimes 
políticos: embora dois terços do período se passem no Império, ele começa 
ainda na Colônia e termina na República Velha. (...) 

A política indigenista do período leva a marca de todas essas disparidades. 
Mas, para caracterizar o século como um todo, pode-se dizer que a questão 
indígena deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se 
tornar uma questão de terras. Nas regiões de povoamento antigo, trata-se 
mesquinhamente de se apoderar das terras dos aldeamentos. Nas frentes de 
expansão ou nas rotas fluviais a serem estabelecidas, faz-se largo uso, quando 
se o consegue, do trabalho indígena, mas são sem dúvida a conquista 
territorial e a segurança dos caminhos e dos colonos os motores do processo. 
A mão de obra indígena só é ainda fundamental como uma alternativa local e 
transitória diante de novas oportunidades. 8  

 

Santos analisou a instalação jurídico administrativa do estado- nação a partir da  

construção simbólica de (...) uma identidade pelo território nacional . Em diversos 

discursos: geográfico, literário, cientifico, político argumenta que estes consolidaram 

(...) o sentimento de pátria de pertencimento de um povo coeso, sem contradições. Esta 

autora considerou que antes do século XIX os elementos que definiam uma nação não 

conotavam um sentido meramente político.  

Diante da emergência da independência política, a ideia de nação é condição 
para manter a relação de dependência e subordinação do Brasil sistema 
produtor de mercadorias, já que a consolidação de uma nação de maneira 
ideológica proporciona um palco perfeito para que o Estado consiga dominar 
a pátria de acordo com os interesses políticos.9  

 

Souza10 no que tange especificamente aos índios, afirmou que era de interesse 

dos setores das elites difundir o mito do fim da identidade material indígena para 

encobrir a prova viva da existência das diversas etnias ou através do processo de 

miscigenação. Esta atitude foi uma estratégia que fortaleceu a ideia de que não existia 

mais a "figura do índio puro" desqualificando o que chamou de a política comunal dos 

indígenas. Concomitantes aos discursos foram criados projetos de acumulação de 

                                                           
8Idem.p. 56. 
9SANTOS, Ana Rocha dos. Et al. Estado-nação: a emergência da identidade nacional para a 
consolidação do estado no Brasil. 2009. p.4. 
10SOUZA, Telma Mirian Moreira de. Entre a cruz e o trabalho: a exploração da mão--de-obra 
indígena no sul da Bahia (1845-1875). 2007. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em História 
Social)-Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História Social, 
Salvador. 
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propriedades a fim de forçarem os indígenas a migrarem e se sujeitarem a quaisquer 

tipos de serviços, descaracterizando sua relação comunal com a terra. 

O incentivo á convivência com colonos e casamentos mistos terminou por 
favorecer os arrendatários ilegais, latifundiários, os “homens de bens”, 
vereadores que formavam as oligarquias políticas locais e se apossaram dos 
territórios indígenas. Assim nas áreas de conquista mais antiga, os indígenas 
foram dispersos, suas terras paulatinamente ocupadas, transformadas em 
fazendas que originaram as cidades interioranas do Brasil. Pode-se, portanto, 
afirmar que a legislação permitiu o avanço da colonização e do domínio 
colonial. Nesse sentido, ante a exploração excessiva do trabalho indígena e o 
desrespeito às terras que lhes haviam sido concedidas, o que se constata é a 
falência da economia indígena, o empobrecimento dos moradores levando-os 
a buscar alternativas de sobrevivência fora dos limites dos antigos 
aldeamentos. Como consequência, fortaleceram-se os preconceitos acerca 
desses povos, acusados de serem preguiçosos, incapazes, imprevidentes e 
bêbados e de não terem apego à terra. Essas imagens negativas justificaram 
posturas postas em prática posteriormente de não ser necessário lhes reservar 
terras.11 

 

Neves afirma que a lei de terras além de “distinguir o patrimônio público do 

privado e controlar o acesso à terra, meio de produção fundamental, aos imigrantes e 

escravos”12. Com o objetivo de “viabilizar a transição do trabalho escravo e restringir os 

efeitos do costume social fundamentado na formação de patrimônio, sobretudo 

fundiário, e ampliar as condições de mercadoria da terra, com fluidez da dinâmica 

capitalista”13. Sendo a lei uma estratégia dos latifundiários ainda afirma 

Mas os representantes do senhorio agrário, amplamente majoritários no 
parlamento, fizeram valer os seus interesses. O processo poderia promover 
uma reforma da propriedade fundiária reafirmou  a tradição colonial de 
monopólio da terra e da força de trabalho.14 

(...) 

O “problema da terra” chegara à esfera decisória governamental pela sua 
vinculação com o “ problema da mão-de-obra”, cujo suprimento à 
monocultura exportadora seria de maior gravidade e a “conexão mais 
profunda” estaria na “exigência da delimitação e demarcação das terras 
públicas para venda em grande escala”, na “revalidação das sesmarias”, na 
“legitimação das posses”, no cadastro, no imposto e na taxa de revalidação e 
legitimação. 15 

                                                           
11

 SOUZA, Telma Mirian Moreira de. Entre a cruz e o trabalho: a exploração da mão--de-obra 
indígena no sul da Bahia (1845-1875). 2007. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em História 
Social)-Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História Social, 
Salvador. p.80. 
12

 NEVES, Erivaldo Fagundes. Estrutura fundiária e dinâmica mercantil: Alto Sertão da Bahia, 
séculos XVIII e XIX. EDUFBA UEFS, 2005.p.26 
13 Idem. p. 26. 
14 Idem. p. 26 
15

 Idem. p.188 e 189 
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Contudo, esta monografia enfoca não no período inicial do império brasileiro, mas a 

década de 1850, quando da promulgação e regulamentação da Lei de Terras nº 601, de 

20 de setembro de 1850, através das comissões de medição e instrumentos legais para 

discriminar as terras públicas e privadas, a fim de regularizar a estrutura fundiária da 

nação que aumentou a pressão fundiária e proliferaram as invasões ilegais em diversos 

terrenos culminando com a extinção do patrimônio das aldeias indígenas. O marco final da 

investigação é o ano de 1861, com a extinção do Ministério do Império, em 1861, 

quando foi transferida a competência dos assuntos referentes aos indígenas para o 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas evidenciando a intensificação das 

políticas de colonização por estrangeiros, da política de assimilação dos índios como 

cidadãos e apropriação de suas terras ao Estado. 

O campo teórico-metodológico da História Social Inglesa a partir dos conceitos 

de análise Costume como objeto de estudo e Experiência, propostas por E. P Thompson. 

Segundo o autor, o costume e a cultura só podem ser compreendidos se forem 

contextualizados levando em consideração as transformações históricas e analisados 

empiricamente num recorte de tempo e espaço. O costume é a prática, é o “fazer” 

cotidiano das pessoas e são executados com frequência. Embora antigas, sejam 

constantemente repensadas e reformuladas a partir da experiência  

A experiência é um termo médio necessário entre o ser social e a consciência 
social: é a experiência (muitas vezes a experiência de classe) que dá cor à 
cultura, aos valores e ao pensamento: é por meio da experiência que o modo 
de produção exerce uma pressão determinante sobre outras atividades: e é 
pela prática que a produção é mantida.16  

Entender a experiência na vida dos sujeitos históricos e subalternos é 

compreender o diálogo existente entre ser social e consciência social, pois os sujeitos 

agem de forma coletiva em situações materiais a partir de interesses comuns e de uma 

consciência de grupo em oposição a outros, as experiências são compreendidas a meio 

dos conflitos do cotidiano. Para Thompson 

 A experiência entra sem bater à porta e anuncia mortes, crises 
desubsistência, guerra de trincheira, desemprego, inflação, genocídio. 

                                                           
16

 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma critica ao pensamento de 
Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.p. 112. Apud DOS SANTOS PACHECO, Henrique. O 
Pensamento de Ep Thompson E A “Experiência” como mediação necessária na Educação De 
Jovens E Adultos Trabalhadores em Itaboraí/Rj. 
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Pessoas estão famintas: seus sobreviventes têm novos modos de pensar em 
relação ao mercado. Pessoas são presas: na prisão pensam de modo diverso 
sobre as leis. Frente a essas experiências, velhos sistemas conceituais podem 
desmoronar e novas problemáticas podem insistir em impor sua presença 17 

 

Segundo Dos Santos Pacheco18, Thompson defende “a análise dos costumes, 

das normas e do modo de vida das sociedades no tocante a resistência às mazelas 

impostas pelo avanço das forças produtivas é um ponto crucial para termos uma 

produção historiográfica feita a partir da ótica dos subalternos” Conforme Thompson 

afirma 

As pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como idéias, 
no âmbito do pensamento e de seus procedimentos (...) Elas também 
experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esse sentimento 
na cultura, como normas, obrigações familiares e de parentesco, e 
reciprocidades, como valores ou (através de formas mais elaboradas) na arte 
ou nas convicções religiosas 19 

 

Outro binômio de conceitos analíticos são os termos estratégia e tática, 

incorporados a partir da leitura de Michel de Certeau. Para este autor “as estratégias são 

planejamentos vindos de ‘cima’”. A estratégia é vinculada a um lugar e objeto 

específico, ou melhor, "próprio", um lugar de poder e de querer apresentada sobre 

esquemas formais, racionais e históricos. Nesta pesquisa, as estratégias são aquelas 

oriundas do poder do Estado como instituição regulamentadora nas instâncias imperiais 

e provinciais. 

 Enquanto a tática é a forma de combate do subalterno, a ação planejada de criar 

surpresas, achar falhas na conjuntura para movê-la ao seu favor, não podendo impor o 

lugar próprio articular-se no campo que lhe é imposto, pois as delimitações não lhes 

permite autonomia de condicionar o seu querer diretamente, e organiza-o de acordo suas 

demandas. É como Certeau a define: 

                                                           
17

 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma critica ao pensamento de 
Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.p. 17. Apud DOS SANTOS PACHECO, Henrique. O 
Pensamento de Ep Thompson E A “Experiência” como mediação necessária na Educação De 
Jovens E Adultos Trabalhadores em Itaboraí/Rj. 
18 DOS SANTOS PACHECO, Henrique. O Pensamento de Ep Thompson E A “Experiência” como 
mediação necessária na Educação De Jovens E Adultos Trabalhadores em Itaboraí/Rj.p. 147  
19

 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma critica ao pensamento de 
Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.p. 189. Apud DOS SANTOS PACHECO, Henrique. O 
Pensamento de Ep Thompson E A “Experiência” como mediação necessária na Educação De 
Jovens E Adultos Trabalhadores em Itaboraí/Rj. 
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um cálculo que não se realiza em lugar próprio (uma localização espacial ou 
institucional), nem em um espaço visivelmente distinto de outros enquanto 
totalidade. O lugar de uma tática pertence ao outro. Uma tática insinua-se no 
espaço do outro, fragmentadamente, sem ocupá-lo em sua totalidade, sem 
conseguir guardar uma distância em relação a ele.20  

 
Em contrapartida, Giard define tática como: 

a arte do fraco, sem lugar próprio, comandada pela ausência de um poder. 
Considerá-la na pesquisa no/do cotidiano significa inscrever-se na “viagem 
de uma maneira de ver as coisas para outra [a qual] começa com esta 
constatação: há uma crise das representações que mina a autoridade, palavras 
outrora eficazes se tornaram não críveis, uma vez que não abrem as portas 
cerradas e não mudam as coisas.” 21 

 

As táticas são constituídas nos e pelos "os desvios impostos pelas estratégias" 

são as formas que os indígenas se apropriam desta ação para resistirem e atingirem seus 

objetivos. "As mil maneiras de fazer" dos anônimos, sujeitos os quais não sabemos os 

nomes e apenas suas práticas podem ser captadas pelas leituras das fontes. Desse modo: 

 as estratégias fixam suas esperanças na resistência que o estabelecimento de 
um lugar oferece à erosão do tempo; as táticas fixam as suas em uma esperta 
utilização do tempo, das oportunidades que ele apresenta e também do jogo 
que elas introduzem nas fundações do poder as duas formas de atuar podem 
ser diferenciadas de acordo com sua aposta no espaço ou no tempo.22 

 
Quanto ao uso de termos para definir os sujeitos da pesquisa- índios ou 

indígenas - considero a partir de Chartier que são conceitos e categorias construídos 

historicamente, assim como “indígenas” e "indigenistas" que se tornaram categoria 

social.  

Sobre seus usos atuais acompanho Linera23 que o primeiro termo refere-se aos 

indivíduos em si, a segunda refere-se à qualificação decorrente de ações, práticas e 

discursos do exterior a estes indivíduos. Categorias também utilizadas pelo cientista 

social e militante da causa indígena, Sílvio Cavuscens, afirma “que a história dos 

movimentos indígenas pode ser organizada em períodos de acordo com o tipo de 

agência que intermediava as relações entre os povos indígenas e a sociedade dos 

brancos”. Sobre as políticas indigenistas discorre: 

                                                           
20 SCHMIDT, Benito Bisso. Práticas e táticas: Michel de Certau (re) inventa o cotidiano. Biblos, v. 6, 
p. 79-93, 2007.p. 86 
21 Idem. p. 88 
22 Idem. p. 88 
23 LINERA, Álvaro Garcia.  IV. Movimento Indígena in: A potência plebéia ação coletiva e 
identidades indígenas, operárias e populares na Bolívia. Tradução de Mouzar Benedito e Igor Ojeda. 
Boitempo Editorial: 2010. p.352. 
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Ao mesmo tempo em que o Estado reafirmava a “relativa incapacidade 
indígena”, surgiam tentativas de emancipação dos índios, como estratégia 
final de apropriação das terras indígenas e extinção definitiva dos seus povos 
como grupos étnicos diferenciados, visando torná-los cidadãos comuns, 
acomodados nas camadas mais pobres e excluídos da sociedade brasileira. O 
Estado brasileiro, por meio de dirigentes políticos e intelectuais, buscou 
várias estratégias e artimanhas para perseguir este objetivo.24 

 

Como já apontado por Thompson, mais do que um mero instrumento de 

dominação, a legislação também se mostra como um campo de lutas25. Quanto à fonte 

privilegiada nesta analise para Cunha a legislação pertence à ordem da representação, 

não se confundindo com a realidade. Entretanto, Da Silva, em uma revisão bibliográfica 

acerca da historiografia da educação indígena afirma: 

(...) a lei ela própria é uma realidade, na medida em que expressa o 
pensamento sob o qual uma determinada parcela da sociedade representa a si 
mesma e a ordem social. A lei seja ela qual for, é sempre o resultado de 
embate de forças, e nela estão sempre refletindo diferentes interesses.26  

 

Um terceiro termo essencial na pesquisa é "sociedade envolvente" usado para se 

referir aos demais sujeitos históricos em relação com os índio nos seus lugares de 

vivência ou a eles próximos na contraposição entre indígenas aldeados em diretórios e 

os não-índios. Rego27 assim a define: 

Chamo de sociedade de envolvente o conjunto formado por povoadores nas 
vizinhanças ou fronteiras dos territórios habitados por índios não-contatados 
ou com poucos contatos regulares com o colonizador. No período colonial, 
pode-se utilizar o termo sociedade colonial como sinônimo de sociedade 
envolvente, enquanto que, na fase pós-independência, é preferível o termo 
sociedade nacional. Não é uma categoria êmica e o termo envolvente foi 
escolhido porque o crescimento daquela sociedade coincidia com um 
envolvimento, um avizinhar-se e, consequentemente, uma pressão e uma 
penetração cada vez maior sobre os grupos indígenas. 

 

                                                           
24 O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje / Gersem dos 
Santos Luciano – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.p70. 
25 Thompson, Edward P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987, p.358. 
26 DA SILVA, Marcilene. Historiografia e História da Educação Indígena em Minas Gerais no 
século XIX. p.5. 
27REGO, André de Almeida. NAS FRONTEIRAS DA SOCIEDADE ENVOLVENTE: políticas 
indigenistas na província da Bahia nos anos de 1820 e 1860 – comarcas do sul e extremo oeste. 
Salvador, 2012.p.14. Texto explicativo na nota de rodapé 1. 
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O corpus documental dessa pesquisa é composto pelos Relatórios de Presidente 

de Província com seus anexos, Relatórios Ministeriais; e Leis que regulamentavam 

práticas indigenistas. Os relatórios estão digitalizados pela Universidade de Chicago e 

classificados como “Provincial Presidential Reports”. Nestes relatórios do século XIX 

os presidentes de província apresentavam seu relatório de governo a Assembleia 

Constituinte provincial e ao Imperador D. Pedro II. Priorizei a seção especifica 

“catequese, índios”. A destacar que alguns em anexo possuem um Relatório dos 

Diretórios Indígenas. 

A monografia está dividida em dois capítulos. No primeiro capítulo são 

apresentados quais são as políticas indigenistas, quais foram propostas pelo Estado 

Imperial até a criação dos Diretórios em 1845: as propostas de José Bonifacio no pré-

independência em, o pós-independência com a promulgação da Constituição de 1824, a 

revogação da Guerra Justa aos índios definidos como bravios em 1831, o Ato Adicional 

de 1834 que dava a cada província a autonomia para elaborar leis próprias, o 

Regulamento das Missões de 1845 e o discurso do IHGB em relação aos indígenas. 

Enfim discute a condição jurídica do índio, a condição legal das terras, os projetos e 

disputas da sociedade envolvente na tentativa de obtenção de suas necessidades para 

com os povos indígenas, baseada na revisão bibliográfica.  

O segundo capítulo identifica, analisa e problematiza as leis específicas que 

regeram a política indigenista de 1850 a 1861, principalmente de terras de 1850 e suas 

implicações sobre os diretórios indígenas, analisa a “sociedade envolvente” quanto ao 

acesso fundiário e quanto aos projetos de civilização e miscigenação para os povos 

indígenas como também as táticas que os indígenas estabeleceram para se contraporem 

as estratégias da sociedade envolvente da Província da Bahia, e por fim, discute os 

objetivos da transferência de responsabilidade das questões indígenas do Ministério do 

Império para o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 1861. 
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CAPITULO 01- A QUESTÃO INDÍGENA 1823-1860 
 

 

Na construção do Império brasileiro na década de 1820 o poder judiciário passou 

por processos de centralização, quando “as câmaras foram transformadas em 

corporações administrativas, econômicos e legislativos”. Marcis destaca que cabia as 

Câmaras Municipais por todo o império as funções econômicas e administrativas de 

“fiscalizar os funcionários, realizar as eleições e, principalmente, a vigilância para que 

as posturas fossem obedecidas com a aplicação e o recolhimento de multas aos 

infratores das normas”28. 

Construir e aplicar um Código de Posturas Municipal era uma das atribuições 

destas Câmaras Municipais, unindo as funções legislativa e executiva. 

Os Códigos de Posturas reproduziam as bases do modelo de civilização e de 
modernidade, pressupostos perseguidos pelas autoridades provinciais em 
consonância com a ideologia dominante na época.  Em Olivença, o Código 
de Posturas em vigor no ano de 1859 era composto por 15 artigos, que 
regulamentavam a vida social urbana, o comércio e a produção. As 
resoluções estabelecidas proibiam, por exemplo, atirar com armas de fogo 
sem licença “dentro da vila por serem as casas de palha”; proibiam a criação 
de porcos e a manutenção de animais bravos soltos e obrigava “trazer as 
frentes das casas limpas”.  Previa multas para os infratores e para quem 
mantiver as tavernas abertas após 9 h da noite; [...] correr, equipar e galopar a 
cavalo nas ruas; [...] atravancar ruas com carros, madeiras ou outra; [...] 
escavar ao pé das estradas, quintais, e outros lugares que causarem prejuízo a 
pessoas ou animais29. 

 

Quanto ao papel dos códigos de postura a autora explicita que este documento 
era: 

(...) onde se estabeleciam as normas para o funcionamento do comércio, da 

utilização/preservação do espaço urbano e dos recursos naturais da vila, além 

da regulamentação do comportamento e da convivência social" e não mais 

estabelecidas pelos costumes e tradições de cada povo30. 

                                                           
28

MARCIS, Teresinha. VILA DE OLIVENÇA: reelaboração do espaço indígena no Império 
Brasileiro - 1828-1879. Anais eletrônicos- VI encontro estadual de história- Anpuh/ Ba, 2013. 
29 Idem. p.6. 
30 Idem. p.3. 
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Dentre estes comportamento e convivência estava também incorporado o trato 

aos indígenas. Como sujeitos do Império, para De Almeida, Linera e Souza31 devido as 

influências liberais, a proclamação da Independência e a emancipação política do Brasil 

foi preciso definir uma política indigenista.  

Para Oliveira e Freire32 “o ponto central do debate limitou-se à discussão se 

índios e escravos poderiam ser considerados membros da sociedade brasileira e, por 

conseguinte, “cidadãos brasileiros”, ou se, ao contrário, eram apenas habitantes do 

Brasil”. Assim, logo após a Independência em 1822, alguns intelectuais, entre eles José 

Bonifácio de Andrada e Silva, escreveram projetos para a nação com o intuito de 

encontrar o lugar adequado para os índios, tanto no sentimento nacional quanto no 

próprio território33.  

Em 1823, durante o processo de independência na própria construção e 

formação do Estado Nacional brasileiro, José Bonifácio de Andrada e Silva propôs em 

“Apontamentos para a Civilização dos Índios Bárbaros do Brasil”, escrito em 1819, 

que fossem reconhecidos os direitos dos índios sobre as terras que lhe restavam, 

apresentando-o à Assembleia Constituinte. Para Dolhnikoff 34neste texto Andrada e 

Silva formulou considerações significativas sobre a importância simbólica do indígena 

para a nacionalidade e sobre as diversas maneiras de incorporação à nação, inclusive 

como mão de obra. Da mesma forma Oliveira e Freire ao comentarem sobre esta ação 

de Andrada e Silva afirmaram: 

                                                           
31LINERA, Álvaro Garcia.  IV. Movimento Indígena in: A potência plebéia ação coletiva e identidades 
indígenas, operárias e populares na Bolívia. Tradução de Mouzar Benedito e Igor Ojeda. Boitempo 
Editorial: 2010; SOUZA, Telma Mirian Moreira de. Entre a cruz e o trabalho: a exploração da mão--
de-obra indígena no sul da Bahia (1845-1875). 2007. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em 
História Social)-Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História 
Social, Salvador. 
32

OLIVEIRA, João Pacheco de; FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. A Presença Indígena na 
Formação do Brasil / – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 
33 Intelectual brasileiro escrevia sobre os mais diversos temas, formado na Universiddae de Coimbra, 
ingressou na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro em 1823  apud RAYMUNDO, Letícia de 
Oliveira. Legislar, amalgamar, civilizar: a mestiçagem em José Bonifácio de Andrada e Silva (1783-
1823). 2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. p. 9 e 10. 
34 SILVA, José Bonifacio de Andrada. Para ajuizar sobre o estado político da nação. In: DOLHNIKOFF, 
Miriam (org). Projetos para o Brasil / José Bonifácio de Andrada e Silva. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. 



22 
 

A iniciativa de José Bonifácio, ainda que não tenha sido atualizada35 como 
uma proposta de ação administrativa do Império coincidia com o esforço pós-
independência de construir uma imagem de nação livre e moderna para o 
Brasil. Se o índio real era discriminado, cabia aos dirigentes políticos 
apropriarem-se da imagem do “bom selvagem” que continuava a ser 
difundida pelo Romantismo europeu, encontrando sua expressão brasileira no 
“indianismo” literário. 36 

Os “Apontamentos para a civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil” é, 

segundo Moreira37 “resumidamente, uma programa de assimilação da população 

indígena ‘brava’ por meio dos métodos ‘brandos’” que deve ser lido e interpretado de 

acordo com as preocupações mais candentes de Bonifácio:  

Que amor pode ter a seu rei o índio manso, desprezado, pobre, ignorante e 
vexado, e sem esperança de aumentar a sua felicidade realmente para o 
futuro? Miserável o país em que só os castigos fazem respeitar as leis e a 
pessoa do soberano! O clero que os podia consolar e conter é uma das classes 
mais corrompidas e desprezíveis que há, geralmente falando, no Brasil.38 

 

Sampaio39 sobre o mesmo texto afirma que este abordava “os problemas 

relativos à propriedade da terra, a delimitação do território indígena que era uma forma 

de delimitar e demarcar o poder do homem branco, impedindo a trajetória de destruição 

das comunidades indígenas”. Contudo, para Sampaio, o texto ao tratar da assimilação 

entre “as raças” branca e indígena ocultava um problema, pois a defesa que “(...) através 

da assimilação cultural pela raça branca, a raça indígena estava fadada ao 

desaparecimento. O surgimento de uma raça mestiça seria essencial para o 

desenvolvimento da nação, sendo esta a melhor raça para o trabalho”40.  

Passando a leitura do texto, nele é evidente que ao se referir aos índios, Andrada 

e Silva não os descreve de forma negativa e romântica. Centrou-se mais em críticas aos 

homens brancos. Estes na sua perspectiva comprometeram o sucesso econômico da 

                                                           
35A assembleia Constitucional foi dissolvida por D. Pedro I por sua insatisfação ao delimitarem seus 
poderes assim o projeto não foi votado pelos deputados, no entanto configurou como molde para forjar a 
sociedade brasileira rumo à evolução. 
36A Presença Indígena na Formação do Brasil / João Pacheco de Oliveira e Carlos Augusto da Rocha 
Freire – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. p.95. 
37MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os índios e Império: história, direitos sociais e agenciamento 
indígena. XXV Simpósio Nacional de História, Simpósio Temático 36: Os Índios na História, de 13 a 17 
de julho de 2009. 
38 José Bonifácio: a defesa da soberania nacional e popular / Organizado por: Elisiane da Silva; Gervásio 
Rodrigo Neves; Liana Bach Martins. – Brasília: Fundação Ulysses Guimarães, 2011. (Coleção O 
Pensamento Político Brasileiro; v.6). p.191. 
39SAMPAIO, P. Política Indigenista no Brasil Imperial In: GRINBERG, K. e SALLES, R. H., Coleção 
Brasil Imperial, 2009, p. 177-206. 
40 Idem. p. 
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nação ao tratar os índios de forma desumana principalmente no que dizia respeito à 

propriedade de terras dos índios e no que podia prejudicar uma política indigenista.  

Acabar nas aldeias com a língua da terra, e ensinar aos rapazes o português, 
para acabar com a separação e isolamento, banir a ignorância e antiga 
barbárie de costumes.(...) 

Dar aos índios as terras que precisarem para formar sítios, dentre as da 
Coroa, ou das vastas sesmarias não aproveitadas ou não demarcadas e 
confirmadas(...) 

É fácil cristianizar os índios, porque não há dogma antigo que se oponha a 
novo dogma, nem cerimônias velhas que devam ser proscritas. O 
Cristianismo pelas suas festas, procissões, foguetes, repiques de sino, etc., é 
para os índios um manancial fecundo de divertimento e alegria. Folgam com 
a música e dança; mas deve-se-lhes dar outras mais vivas e alegres. Cumpre 
introduzir a luta, a carreira, os jogos de bola e barra, e outros exercícios 
ginásticos dos gregos, para os pôr em movimento e espertar-lhes o sangue, e 
dar força a seus músculos41 

 

Para Machado, José Bonifácio enquanto “Homem das Luzes”, “(...) realmente 

acreditava na igualdade das raças, crendo que, para esta igualdade plena se consolidar 

entre as sociedades humanas bastaria apenas haver educação igualitária para todos, 

fazendo com que os abismos existentes se tornassem cada vez menor”.42 Apresenta uma 

política de benefício a todos por meio da instrução pública, afirmando ser dever do 

“Estado” representado em sua fala como “dever soberano e sendo um direito do vassalo, 

passado agora a condição de súdito no Império do Brasil”. Apresenta a instrução como 

condição para a promoção de uma sociedade política moderna com ideais de igualdade 

generalizada. 

§1º - A instrução pública é um dever do soberano para com os seus vassalos, 
é uma obrigação contraída no nascimento das sociedades políticas, entre o 
governante e os governados, e que manifestamente redunda em proveito de 
ambos: a instrução pública, igual e geralmente espalhada por todos os 
membros de qualquer Estado, nivela pouco mais ou menos suas faculdades 
intelectuais; aumenta sem prejuízo a superioridade daqueles, que a natureza 
dotou de uma organização mais feliz; aniquila esta dependência real, triste 
monopólio, que as luzes de uma classe exercitarão sobre a cega ignorância da 
totalidade; destrói a desigualdade, que nasce da diferença de sentimentos 
morais; facilita a cada um o gozo dos bens, que a sociedade confere; corta 
pela raiz os males e brandões da discórdia, com que a ignorância em 
diferentes épocas tem abusado o mundo, e dos quais estão cheios de páginas 

                                                           
41José Bonifácio: a defesa da soberania nacional e popular / Organizado por: Elisiane da Silva; Gervásio 
Rodrigo Neves; Liana Bach Martins. – Brasília: Fundação Ulysses Guimarães, 2011. (Coleção O 
Pensamento Político Brasileiro; v.6). p.192 a 194 
42MACHADO, Marina Monteiro. A trajetória da destruição: índios e terras no Império do Brasil. 
2006. Tese de Doutorado. Dissertação de Mestrado. Niterói: UFF. p.42. 
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da história; e, finalmente conspira a promover a prosperidade dos Estados e a 
torna-los firmes, e estáveis pela reunião das forças morais com as físicas43 

Peres44 aponta que de acordo com o projeto constitucional de 1823 que Andrada 

e Silva apresentou a Comissão Constituinte previa “a difusão da instrução pública de 

todos os níveis”. No Art. 252 de modo genérico definiu “é livre a cada cidadão abrir 

aulas para o ensino público, contanto que responda pelos abusos”. E no Art. 250 “para 

os brancos ou supostamente brancos haveria educação escolar formal”.  

Mesmo concebendo que a educação e o comércio eram “uma maneira de 

transformar inimigos naturais – índios e negros - em amigos e irmãos, compatriotas e 

cidadãos” no Art. 254 consta que “para os negros, emancipados lentamente, haveria 

educação religiosa e industrial e para os índios, haveria catequese e civilização” 45. A 

fim de melhorar a “sorte” dos gentios, propôs soluções nos tratos com os índios, com 

base no que já fora feito nos tempos coloniais, especialmente no referente à educação 

religiosa.  

§6° - Que se cuide em legislar e dar as providências mais sábias e enérgicas 
sobre dois objetos da maior importância para a prosperidade e conservação 
do Reino do Brasil: o 1°) sobre a catequização e civilização geral e 
progressiva dos índios bravos, que vagueiam pelas matas e brenhas; sobre 
cujo objeto um dos membros deste governo dirige uma pequena Memória às 
Cortes Gerais por mão de seus deputados46 

 

Moreira47 discute que, contudo, criticou os jesuítas por terem explorado a mão 

de obra indígena. Considerou que melhorias deveriam ser realizadas no modo de tratar 

os indígenas: no ensinamento da agricultura que estava atrasada; quanto às formas de 

escravidão indígena disfarçada, pois para Bonifácio a escravidão era uma forma de 

barbárie, trabalho não se parece em nada com exploração, e com a permanência de tais 

atitudes nunca se alcançaria o progresso. Oliveira e Freire ressaltam que apesar desta 

“defesa”: 

                                                           
43José Bonifácio: a defesa da soberania nacional e popular / Organizado por: Elisiane da Silva; Gervásio 
Rodrigo Neves; Liana Bach Martins. – Brasília: Fundação Ulysses Guimarães, 2011. (Coleção O 
Pensamento Político Brasileiro; v.6). ANDRADA, 1945, p.466 in. ANDRADA, 1945, p.466 
44PERES, Tirsa Regazzini. Educação Brasileira no império. 2005.p.3 e 4. 
45Idem. p. 4 e 5 
46José Bonifácio: a defesa da soberania nacional e popular / Organizado por: Elisiane da Silva; Gervásio 
Rodrigo Neves; Liana Bach Martins. – Brasília: Fundação Ulysses Guimarães, 2011. 
47 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os índios e Império: história, direitos sociais e agenciamento 
indígena. XXV Simpósio Nacional de História, Simpósio Temático 36: Os Índios na História, de 13 a 17 
de julho de 2009. 
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(...) para José Bonifacio os índios estavam no “estado selvático” e a 
população indígena era, na melhor das hipóteses, uma espécie de página em 
branco, sem cultura, religião e vida social realmente apreciável, que poderia 
facilmente ser moldada segundo o padrão cultural e comportamental 
europeu. 48 

 

 Mas isto não fazia deles maus, apenas primitivos, ainda assim capazes de 

civilizar-se. Na visão de Andrada e Silva a melhor maneira de efetuar um processo 

civilizatório para os índios seria sem a violência, sem a promoção de guerras justas, mas 

educando, ensinando um ofício, com a abertura de comércio; com a ampliação do 

convívio entre brancos e índios; através dos casamentos mistos com o intuito de 

miscigenar e possibilitar o povoamento das antigas ou novas aldeias; para assim adotar 

medidas de vacinação com intuito de prevenir doenças e garantir os direitos e o 

cumprimento dos contratos de trabalho. 

Andrada e Silva fizeram críticas ardentes às ações dos brancos aos índios.  

Considerava que a visão da inferioridade do índio se devia “(...) apenas pela falta de 

educação que causa desigualdades para todos”. Acreditava ser necessário o auxílio de 

uma raça superior, a branca, nesse processo civilizatório.  

Contudo, para Moreira numa leitura crítica atual, estas propostas eram 

estratégias para submeter as populações indígenas ao regime de trabalho nas lavouras, a 

religião católica, a monogamia e o trabalho para o Estado. 

Sua proposta também era bastante clara a respeito do direito de os índios 
ascenderem na escala social, à medida que fossem educados e civilizados, 
podendo ocupar cargos nas câmaras de suas respectivas vilas, cursar o 
ginásio como pensionistas do Estado e ingressar nos colégios eclesiásticos 
para se ordenarem.49 

Portella50 analisa que Bonifácio, como homem de seu tempo, buscou solucionar 

os entraves que impediam a instauração de uma sociedade civilizada aos moldes 

europeus. Assim, apesar de reformista avançado não subestimou os interesses reais da 

elite política por ser também um monarquista constitucional. 

                                                           
48MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os índios e Império: história, direitos sociais e agenciamento 
indígena. XXV Simpósio Nacional de História, Simpósio Temático 36: Os Índios na História, de 13 a 17 
de julho de 2009 
49MOREIRA, Vânia Maria Losada. De índio a guarda nacional: cidadania e direitos indígenas no 
Império (Vila de Itaguaí, 1822-1836). Topoi (Rio de Janeiro), v. 11, n. 21, p. 127-142, 2010.p. 130. 
50PORTELA, Cristiane de Assis. Para Além do “Caráter Ou Qualidade de Indígena”: Uma História 
Do Conceito De Indigenismo no Brasil. Universidade De Brasília. Brasília, 2011.p. 73 e 74. 
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Sob influência das ideias ilustradas, foram produzidos os seus Apontamentos 
acerca da civilização dos índios- obra que aqui nos interessa-, bem como 
outras reflexões que buscavam solucionar os entraves que impediam a 
instauração de uma sociedade civilizada aos moldes europeu: Bonifácio 
tratou da questão da escravidão, da instrução pública, das reformas políticas, 
da povoação do Brasil, dos hábitos da população, da “debilidade e pobreza do 
reino”, além de esboçar reflexões literárias e filosóficas.(...) 

A fim de solucionar esses entraves, Bonifacio apresentou como proposições 
para a Constituinte Brasileira daquele momento: o fim da escravidão, a 
integração dos índios à sociedade nacional e a mestiçagem; argumentando 
que tais propostas conduziriam à tão aclamada unidade cultural e nacional. 

 

1.1- 1824: A constituição e os velhos silenciamentos 

 
 

Segundo Rego o Brasil no período imperial organizou-se politicamente em torno 

do Rio de Janeiro como corte. O imperador assumiu a figura central, sendo o 

administrador “dos conflitos entre os vários grupos de interesses, distribuindo poderes e 

funções, negociando influências e controlando as barganhas políticas”51.  

Em termos jurídicos e institucionais, o Brasil regia-se pela Constituição 
outorgada por dom Pedro I em 1824. Seu teor exprimia um edifício calcado 
liberalismo eivado de mecanismos centralistas, que tinha no poder 
moderador, exercido pelo imperador, a sua maior expressão. A Lei Maior 
buscava sustentar a exclusão social da maioria da população, uma vez que 
enunciava dois tipos de cidadania: a individual (ou comum) e a política. A 
primeira dava o direito à liberdade e à livre circulação e expressão. A 
segunda previa o direito de votar e ser votado. Era a renda a referência para 
definir quem exerceria a cidadania política: cidadão comum era todo aquele 
brasileiro nato ou naturalizado; mas o cidadão completo (detentor da 
cidadania política) era algo que cabia a poucos. A constituição de 1824 
silenciava quanto aos escravos e indígenas. Silêncio oportuno, pois se evitava 
discutir sobre direitos que poderiam recair nesses dois grupos, muito embora 
legislações específicas, mesmo antes da própria constituição, previssem 
garantias aos índios aldeados. 52 

 
Este autor destaca que na Constituição de 1824 em nenhum parágrafo os índios 

foram citados nominalmente. Também não se fez nenhuma distinção entre “brasileiros” 

e “cidadãos brasileiros” no sentido de excluir os indígenas do direito de acesso à plena 

cidadania. Restringiu-se, contudo, a cidadania à população livre, ficando os direitos 

                                                           
51REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014.p. 22. 
52Idem. p. 23. 
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políticos reservados aos “cidadãos ativos”, definidos de acordo com critérios de renda. 

Para Paraíso53: 

Ao definir os segmentos sociais e étnicos que comporiam o quadro de 
cidadãos, reforçou a importância atribuída a ressocialização dos povos 
indígenas, vista como a única via possível para transformar os índios em 
cidadãos e trabalhadores a serem incorporados ao esforço de construção 
econômica e política da nova nação. 

 

Contudo, a situação jurídica dos indígenas mudou, Cunha54 expõem a respeito da 

questão jurídica que, “a tutela do período colonial é ab-rogada e declarada a 

emancipação dos índios aldeados de seus diretores e, portanto sua equiparação aos 

outros habitantes no mercado de trabalho” pois passaram a cidadãos brasileiros com os 

mesmos direitos e obrigações de todos os outros.  No entanto a garantia é apenas quanto 

à liberdade individual não se estendia a questão da tutela dos bens indígenas. 

Assim, ao exigir a renda mínima como critério para o direito a se eleger e votar o 

Império tirou a possibilidade dos indígenas de se organizarem politicamente e obterem a 

representatividade que segundo (REGO, 2014) a “legislação pombalina do século XVIII 

havia possibilitado e mesmo incentivado aos índios das povoações indígenas o exercício 

dos cargos de vereança e juizado”. 

O modo de vida dos ameríndios não estava alicerçado no acúmulo de bens 
materiais, pois eles estavam regidos por uma economia de subsistência de 
tendência doméstica. Essa característica, por diversas razões, permaneceu em 
muitas aldeias, atravessando o Período Colonial e chegando ao Império de 
uma maneira muito destacada. Além disso, a exploração do trabalho indígena 
e a maneira excludente com que ele foi incorporado à sociedade envolvente 
legaram-lhes pouquíssimos espaços para a ascensão econômica e social. 
Completava o quadro de fechamento do acesso político dos índios a 
obrigatoriedade de domínio da escrita e da leitura para exercícios dos cargos 
públicos. Essa exclusão implicará perda de possibilidades de interferir no 
destino da comunidade em que estavam inseridos, gerando margem para 
recrudescimento de abusos e esbulhos, forçando a busca por novas 
alternativas.

55
  

 

                                                           
53PARAISO, Maria Hilda Baqueiro. As crianças indígenas e a jornação de agentes transculturais: o 
comércio de kurukas na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Índios do Nordeste: Resistência, 
memória, etnografia, v. 8, p. 51, 2007. p.61. 
54CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania/ Manuela 
Carneiro da Cunha.- 1ªed.- São Paulo: Claro Enigma, 2012.p. 
55REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014.p. 62. 
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Segundo Sousa56, da Bahia foi enviada uma solicitação pelos Deputados da 

Bahia à Junta para que as Câmaras fossem consultadas a respeito de a província adquirir 

uma ou duas delegações do poder executivo em pontos diferentes e caso não 

concordasse indicasse o meio conveniente para melhor administração. Em 8 de maio de 

1822, o governo provisional determinou que “as pessoas mais iluminadas do seu 

distrito” opinassem acerca do assunto.  

Tempos depois a Junta comunicou que 21 vilas haviam respondido as 
questões e, após observar que quinze indicaram o poder delegado na pessoa 
do rei e cinco nas juntas provinciais, concluiu: ‘achando-se em contradição a 
Vila de Alcobaça, que se conforma a ambos os arbítrios, talvez porque, sendo 
habitada de índios pouco inteligentes, não souberam exprimir o seu parecer 
com a devida clareza e precisão.57  

 

De acordo com Rego58, este enquadramento dos índios no regime constitucional 

imperial brasileiro trouxe consequências desastrosas para os direitos costumeiros dos 

índios, pois anularam completamente os direitos tradicionais sobre as terras por eles 

ocupadas.  

Os nativos a partir daquele momento necessitariam de documentos dentro dos 
termos legais para possuírem direitos sobre as terras que ocupavam e em 
geral era seu meio de subsistência, são inseridos em novos costumes que os 
induzem a novos ritmos e relações de trabalho e ao comercio.59.  

 

Segundo Cunha60: 

várias províncias passaram a tomar iniciativas anti-indigenas, a decidir por 
extinguir aldeias, expulsando-os de seus territórios , queimando suas lavouras 
e ameaçando-os de morte e escravização. A administração leiga surge como 
solução ao Regulamento de Missões.61 E a Lei de Terras inaugura uma 
política agressiva em relação as terras das aldeias indígenas62  

 

 

                                                           
56SOUSA, Maria Aparecida Silva de. Bahia: de capitania a província, 1808-1823. 2008. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo.  
57 Idem. p. 249. 
58REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014. 
59CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania/ Manuela 
Carneiro da Cunha.- 1ªed.- São Paulo: Claro Enigma,p. 87. 
60 Idem. p.65. 
61 Idem. p. 69. 
62 Idem. p.79. 
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1.2- A Província da Bahia: O Regulamento acerca das missões de catequese e 
civilização dos índios no contexto da lei de Terras de 1850 

 
 

Para Rego63, em tese sobre indígenas na província da Bahia, na década de 1840 

os juízes de direito “continuaram a ter importante influência na política indigenista do 

Império e da província da Bahia”.  Naquele período a indicação dos nomes dos diretores 

de aldeias tornou-se função do Diretor Geral de Índios. O governo imperial confecciona 

regulamentos e nomeia o diretor geral dos índios nas províncias e as províncias os põem 

em pratica podendo fazer suas interferências e “sendo ônus dos cofres provinciais 

manterem a catequese já que esta é um ramo do serviço público”.64 

A Tabela 1 seguinte analisa as propostas e os lançamentos de despesas constados 

nos Relatórios Ministeriais apresentados à assembleia geral legislativa pelos ministros 

e/ou secretários d’estado dos Negócios da Fazenda do Rio de Janeiro percebe-se que os 

intervalos dos anos de 1850 a 1853; o ano de 1855 e dos anos de 1857 a 1860 a despesa 

com a catequese corresponde aos cofres públicos menos que 0,5% com exceção dos 

anos de 1854 e 1856 nos quais houve a despesa de pouco mais que 1% do orçamento. 

Os outros anos as despesas foram decrescentes. Pode-se levantar a hipótese que como o 

regulamento de 1854 que colocou em vigor a Lei de Terras de 1850, explicaria o 

crescimento nos investimentos nos anos de 1854 e 1856.  

Em contrapartida os investimentos para a demarcação de terras foi sempre acima 

do 1,5%. Em 1856 teve seu máximo de investimento. Duas questões podem ser 

levantadas. A primeira que a catequese exigia investimentos porque existiam índios 

indo de encontro com o discurso de extermínio ou aniquilamento dos índios. E o 

segundo, que a repartição de terras sendo um ramo que rendia bônus aos cofres públicos 

era de interesse que houvesse investimentos.  

Os dois ramos do setor público no ano de 1861 faziam parte da Secretaria de 

Agricultura, Comércio e Obras públicas convergem na questão, já abordada por Cunha e 

Rego, que a questão indígena passou a ser uma questão de apropriação das terras 

indígenas. 

                                                           
63REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014. p.70. 
64 R.P.P. da Bahia. 1850.  Sessão: “Cathequese”. Tomo:113. p.10. 
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TABELA 1-Ministério da Fazenda do Império. Secretária d’estado dos Negócios da 
Fazenda do Rio De Janeiro. Proposta e relatório apresentados à Assembleia Geral 
Legislativa pelo ministro e/ou secretário. 

 

 

Sobre este cargo do Diretor de Geral de Índios afirma que o Decreto 426 

regulamentava que tal repartição era diretamente submissa à Presidência da Província 

é: 

o cargo de diretor geral dos índios era honorífico, não havia percepção de 
estipêndio.  Essa ausência de remuneração não significava que o cargo não 
tivesse importância: por atuar na gerência da questão indígena, que 
mobilizava dois elementos de fundamental importância para o Império (terra 
e mão de obra), o cargo era visto como chave para a defesa ou imposição de 
interesses de grupos políticos representantes de setores sociais abastados.  

Na Bahia, a maior parte dos diretores gerais foi proveniente da aristocracia 
rural e, no período posterior a 1862, todos possuíram títulos nobiliárquicos 
como barões ou viscondes. Em se tratando de honras, o diretor geral dos 
índios, enquanto estava em exercício, gozava do título de brigadeiro.65 

 

 Em 29 de maio de 1845, aconteceu a reunião do Conselho de Estado que deu 

origem ao “Regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios”, 

                                                           
65REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014p. 151. 
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conhecido como Regulamento das Missões, decreto nº 426. Para Sampaio66 foi o 

principal documento indigenista do Império e deu uma nova configuração 

organizacional às aldeias indígenas, que passaram a condição de poderem ser removidas 

e/ou reunidas. 

Após a criação dos Diretórios Indígenas, em 1845, as ações referentes aos 

indígenas deveriam ser registrados pelos diretores em relatórios e encaminhados aos 

presidentes de província·. Até 1845, os relatórios e balancetes provinciais eram 

encaminhados para as Câmaras das Vilas ou províncias, que ainda não prestavam contas 

detalhistas para o poder central. No âmbito ministerial a responsabilidade sobre os 

assuntos relacionados aos indígenas era do Ministério do Império até 1859 em 1861 

tornou- se incumbência do Ministério da Agricultura Comercio e Obras Públicas.  

Em 1851, o presidente de província da Bahia, Francisco Gonçalves Martins, 

afirmava que pelo parágrafo 5, do artigo 11 do Ato Adicional as “(...) Assembleias 

Provinciais são incumbidas de promover cumulativamente com a Assémbleia Geral e o 

Governo Gerais sobre o ramo de serviço a conservação e civilisação dos indigenas”.  

Os relatórios dos DGI evidenciam que os diretores gerais dos índios apontavam 

os problemas referentes às questões indígenas e tentam solucioná-los. Já que “propor e 

aplicar soluções para melhoria do estado e do progresso dos grupos indígenas na 

província” era funções dos diretores. 

Rego67 destaca que os relatórios dos DGI também trazem indícios que pediram o 

envio de missionários para que viessem trabalhar a serviço da catequese no objetivo de 

converter os indígenas à religião católica.  

o século XIX foi testemunho da continuação e até da intensificação de 
projetos e de políticas pautadas no manejo dos serviços dos índios, seja como 
agricultores, seja como cortadores de madeira, pescadores, tripulantes de 
embarcações, criadores de gado, membros de quartéis/ destacamentos e 
tantos outros. O aspecto mão de obra indígena teve uma particularidade 
muito grande na região sul da Bahia, pois, em muitas localidades, o trabalho 
dos índios era a via, senão a única, a mais desejada para a realização das 
atividades econômicas, o que gerou abusos representados pelos desvios nas 
instituições do aprendizado de ofícios e da soldada, além do rapto de crianças 
e outras modalidades de compulsão da mão de obra. 

                                                           
66 Grinberg e Salles (orgs). O Brasil Imperial, vol I, 1808-1831, Política indigenista no Brasil imperial, 
Patrícia Melo Sampaio. Rio de Janeiro: Brasileira, 2009.  
67REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014.p.18. 
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Os trâmites para a escolha dos Diretores Gerais dos Índios assim como os 

Diretores de Aldeias são descritos por Rego:  

O diretor geral dos índios de cada província era nomeado pelo Governo 
Imperial, mas ele deveria reportar-se ao presidente da província. Os diretores 
de cada aldeia deveriam ser aprovados pelo Chefe do Executivo Provincial; 
os missionários eram distribuídos pelas aldeias a partir de sua chancela. Além 
disso, o presidente administrava a verba destinada pelo governo imperial para 
o serviço de “catequese e civilização dos índios”, através do Cofre Geral; 
além do que, deveria articular-se com a Assembleia Provincial para 
estabelecer, na Lei Anual de Orçamento, a verba consignada para o trato com 
os indígenas, quantia que deveria correr pelo Cofre Provincial68. 

 
Este historiador elenca que ao DGI cabiam as incumbências sobre a gestão da 

política indigenista em cada província; a escolha dos diretores de índios em cada 

povoação indígena, com necessária aprovação  pelo Presidente de Província; a resolução 

de problemas acerca dos abusos na utilização da mão de obra indígena e a cobrança das 

autoridades locais ações para coibir os abusos cometidos nos casos do uso do trabalho 

indígena. Cabia também “examinar a situação dos índios aldeados e não aldeados, 

moradores ou não de povoações indígenas, assim como o estado desses núcleos, sua 

propensão e inclinação ao trabalho, sua indústria e sua população - originária ou 

mestiça”69. Ainda acrescenta: 

O diretor geral dos índios deveria, ainda, indagar sobre meios de agricultura e 
comércio dos índios, avaliando os lugares em que estavam colocadas as 
aldeias, sugerindo a conveniência ou não da remoção desses núcleos, ou 
mesmo da reunião de aldeias. Nas remoções, o diretor geral supostamente 
deveria precaver-se de que os índios não fossem prejudicados, dando o 
direito aos que escolhessem ficar, caso apresentassem bom comportamento e 
fossem industriosos, isto é dedicassem-se ao trabalho segundo a expectativa 
das autoridades, o direito de permanecerem no usufruto da terra, enquanto 
mantivessem o bom comportamento

70
.  

 

De acordo com a Tabela 271 as 34 aldeias da Província da Bahia que foram 

citadas nos relatórios durante os anos de 1850 a 1860 referentes ao cargo de diretores ou 

missionário, nove delas não constam dados. São elas: Nossa Senhora dos Praseres, 

Tapuias, Massacarás, Aricobé, Santa Rosa, São Miguel, Santa Cruz, Paruípe e 

Cachimbó.  

                                                           
68 Idem. p.149. 
69 Idem. p.151. 
70 Idem.p. 152 
71 Construída com os dados dos RMI, RPP e RGDI além dos Quadros e Mapas em anexo. 
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No ano de 1851 vinte aldeias mandaram informações sobre os cargos de 

diretores, sendo ocupados por missionários em quatro aldeias: Rio de Contas, Catolés, 

São Pedro d’Alcantara e Santo Antonio da Cruz; E por diretores leigos em três aldeias: 

Abrantes, Pombal e Mirandelas. É informado que onze delas “não carece/ nem 

carece”de diretores para geri-las: Massarandupió, Santo Antonio dos Praseres, Sacos, 

Nossa Senhora da Saude, Soure, Bom Jesus da Gloria, Soure, Santarém, Barcellos, 

Olivenças e São José do Mucury. Que justificando por “serem os indios domesticados a 

muito tempo”. E mesmo após “o missionário antigo, o capuchinho Fr. Caetano de 

Troina que adoeceu e pediu demissão depois não se achou outro religioso”.  

Ainda sobre o mesmo ano na aldeia de Santo Antonio da Cruz o DGI informa 

que o “missionario Fr. Francisco Antonio do Falerno ensinha-lhes a doutrina christão e 

a capella tem ornamentos para celebração da missa.”. As aldeias de Pombal e 

Mirandelas são dirigidas pelo mesmo diretor leigo. Não informando se devido a 

dificuldade de encontrarem  homens dispostos a se incumbirem do cargo ou preferência 

do mesmo a fim de obter algum tipo de vantagem. A aldeia de Abrantes aponta que 

apesar de possuir um diretor a função dele é desnecessária já que os índios já estão 

civilizados. Enquanto a aldeia de Villa Verde acusa para a “falta de missonarios que os 

chame a sociedade” e a aldeia de Prado aponta que “há grande urgencia de hum 

missionario para cathequisar esses indios bravos” ressaltando o papel da catequese no 

papel de civilizar e de facilitar o acesso da sociedade envolvente ao território e a mão de 

obra barata. 

Em 1852 no RGDI é reafirmado que a aldeia Massarandupió “não carece de 

diretor por serem pacificos há muitos anos os seos ascendentes”. Cassimiro de Sena 

Madureira, DGI, demonstra seu descontentamento em relação a nomeação do diretor  da 

aldeia de Santo Antonio dos Praseres e sua ação em cobrar para arrecadar as rendas que 

vão para os cofres públicos, mesmo que no ano anterior foi declarada a desnecessária 

função do mesmo:  

O diretor recebe 15% das cobranças das rendas, o que fora arbritado pelo 
Exm. General Presidente da Provincia que o nomeou. V. EXM. Decidirá se 
deve continuar esta porcetagem, que eu acho excessiva quando outros 
Directores cobrão gratuitamente as rendas das terras dos índios.72 

 

                                                           
72 RGDI. p. 4. Em anexo ao R.P.P. da Bahia. 1852. 
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O mesmo ocorre na aldeia de Nossa Senhora de Suhy que “nomeou se um 

director que ainda não deo conta do alistamento, nem noticias das rendas das terras e 

seo emprego.” O DGI ainda solicita para a aldeia de Pedra Branca “preciso de um 

missionario devido ao extinto criminoso de alguns indios dessa aldea” no intuito de 

diminuírem os conflitos e resistência dos índios a sociedade envolvente. E a aldeia de 

Soure afirma que “não carece de diretores pois a Thesouraria se arrecarrega-se  de 

arrecadar as rendas das terras.” E para as aldeias de Pombal e Mirandellas há a 

determinação que o “cargo que deve cessar assim que o Governo tome providencia a 

cerca das terras” evidenciando a política de terras, apropriação das terras indígenas por 

meio de um projeto de civilização e incorporação dos mesmos à sociedade envolvente. 

Nos anos seguintes são evidenciadas a presença de missionários principalmente 

da ordem dos Capuchinhos com sua atuação de catequese e inserção dos índios ao 

mundo do trabalho; Em 1859 são enviados pela Ordem do Hospício de Nossa Senhora 

da Piedade missionários para as aldeias de Pedra Branca, Rodellas, Catolés e Santo 

Antonio da Cruz, principalmente para a comarca de Ilhéus cuja área tem alegações 

constantes dos conflitos com os índios constatados nos relatórios. 

Em 1852 o DGI na Bahia Casimiro de Sena Madureira relatou, que na Comarca 

dos Ilhéus no Rio Pardo 

 há diferentes hordas de Mongoiós e Botocudos que devem ser cathequisados 
por Missionarios, não só por caridade como por facilitar-se a navegação deste 
rio, cujas margens são infestadas pelos selvagens e sem jamais o commercio 
desta provincia com a de Minas fara progresso”73.  

 

Evidente nesta fala a preocupação com a expansão da sociedade nacional sobre 

os territórios ocupados pelos índios, o interesse na exploração da mão de obra indígena 

e uso comercial da região. E do papel civilizatório que a catequese tinha. 

                                                           
73

 RGDI. p. 6. Em anexo ao R.P.P. da Bahia. 1852. 



35 
 

ANO 1851 1852 1853 1854 1856 1859

LOCALIZAÇÃO NOME DA ALDEIA

ABRANTES
TEM DIRETOR MAS 
NÃO PRECISA DELE

MASSARANDUPIÓ NÃO CARECE

NÃO CARECE POR SEREM 
PACIFICOS HÁ MUITOS 

ANOS OS SEOS 
ASCENDENTES

CO MARCA ALDEA A MARGEM DO

CAXO EIRA/ 
CACHO EIRA

RIO DE CONTAS

PEDRA BRANCA NO 
TERMO DA TAPERA

PRECISA DE UM 
MISSIONARIO DEVIDO AO 
EXTINTO CRIMINOSO DE 

ALGUNS INDIOS DESSA 
ALDEA

FR. AGOSTINHO DE 
CASSARANO

FR. 
AGOSTINHO 

DE 
CASSARANO

DO HOSPICIO DE 
NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE

SANTO ANTONIO E 
PRAZERES

NÃO PRECISA
O DIRETOR RECEBE 15% 

DAS COBRANÇAS DAS 
RENDAS,

NOSSA SENHORA DOS 
PRASERES

SACOS DOS TAPUIOS NÃOCARECE NÃO CARECE

TAPUIAS

NOSSA SENHORA DA 
SAUDE

NÃO PRECISA

SOURE NÃO CARECE

NÃO CARECE A 
THESOURARIA SE 

ARRECADEM AS RENDAS 
DAS TERRAS

POMBAL

MIRANDELLAS

MASSACARAS

RODELLAS
FR. PAULINO DO 

LIMONO

DO HOSPICIO DE 
NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE

NOSSA SENHORA DO 
SUHY

NÃO CARECE

NOMEOU SE UM 
DIRECTOR QUE AINDA 
NÃO DEO CONTA DO 
ALISTAMENTO, NEM 

NOTICIAS DAS RENDAS 
DAS TERRAS E SEO 

EMPREGO.RIO  DE S. 
FRANCISCO

ARICOBÉ

SANTARÉM NÃO CARECE

S. FIDELLIS
DIRETOR E MISSIONARIO 

FREI SERAFIM DE 
PRETALEAS

FR. SERAFIM DA 
PETRALIA

SANTA ROSA

BARCELLOS NÃO CARECE
POR NÃO SER 
NECESSÁRIO

S. MIGUEL

VILLA VERDE
FALTA DE 

MISSONARIOS QUE OS 
CHAME A SOCIEDADE

SANTA CRUZ

TRANCOSO
NÃO PRECISA DE 

MISSIONARIO NEM 
DIRECTOR

S. JOSÉ DO MUCURY

NÃO TEM DIRETOR 
POR SEREM OS INDIOS 

DOMESTICADOS A 
MUITO TEMPO.

PARUIPE

PRADO

HÁ GRANDE URGENCIA 
DE HUM MISSIONARIO 
PARA CATHEQUISAR 
ESSES INDIOS BRAVOS

CATOLÉS
CAPUCHINHO FR. 

RUGUERO

MISSIONATIO 
CAPUCHINHO FR. 

REINERO DE OVADA

FR. RAIMUNDO 
ONADA

RAINERO D’ 
OVADA/ LUIZ 

DE GRAVA

FR. LUIS DE 
GRAVA

DO HOSPICIO DE 
NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE

LAGÔA

MISSIONARIO 
CAPUCHINHO FR. 

FRANCISCO ANTONIO DO 
FALERNO

CACHIMBO

S. PEDRO 
D'ALCANTARA

FR. VICENTE QUE 
SUBSTITUIU FR 

LUDOVICO DE LIORNE

FR. VICENTE MARIA DE 
ASCOLES

DIRETOR FR. 
VICENTE DE 

ASCOLE

FR. VICENTE 
MARIA 

D’ASCOLES

MISSIONARIO 
FR. VICENTE 

MARIA 
D'ASCOLE

OLIVENÇAS NÃO CARECE

FR. FRANCISCO 
ANTONIO DE 

FATERNO

FRANCISCO 
ANTONIO DE 

FATERNO

FR. LUIS DE 
GRAVA

DO HOSPICIO DE 
NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE

PO RTO  SEGURO

CARAVELLAS

ILHÉOS

SANTO ANTONIO DA 
CRUZ

MISSIONARIO FR. 
FRANCISCO ANTONIO 

DO FALERNO 

MISSIONARIO 
CAPUCHINHO FR. 

FRANCISCO ANTONIO DO 
FALERNO

VALENÇA

CAMAMU

INHAMBUPE

ITAPICURÚ

UM SÓ DIRECTOR UM SÓ DIRECTOR

MO NTE SANTO

JACO BINA

BOM JESUS DA GLORIA NEM CARECE

NAZARETH

CO MARCA DA 
MATTA

MISSIONARIO 
CAPUCHINHO FREI 

SERAFIM

TABELA 2- INDICA AS ALDEIAS E OS SEUS RESPECTIVOS D.G.I  E/OU 

MISSIONÁRIOS. 
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Na mesma época referente à Comarca de Porto Seguro Sena Madureira relatou 

novamente sobre as tensões entre índios e nacionais. Observa-se também mais uma vez 

as evidências do olhar pejorativo deste Diretor de Índios nas expressões usadas- 

infestadas, selvagens- que remetem a doenças, animais prejudiciais o que permite 

refletir sobre as representações sobre esta parcela da população, assim como sobre o 

papel e lugar social deste cargo no contexto daquela época e expectativas sócio-

histórico e econômicas,  

Nesta Comarca esta o Rio Grande de Belmonte ou Gequitinhonha, cujas 
margens são infestadas, como as do Rio Pardo, de selvagens, que deve 
cathequisar, para tornar menos dificil a navegação destes rios, que pode 
communicar esta Provincia com a de Minas, e por isso peço a V. Ex. a 
remessa de Missionários Capuchinhos; e para congruas delles he preciso que 
o cofre Geral venha em socorro do Provincial, que já despede 4.000$ RS, 
com a cathequese.74 

 
Em 1854, o então Presidente de Província da Bahia, João Maurício Wanderley 

apontou no seu relatório à Assémbleia Provincial que “algumas pequenas alterações 

tem-se determinado nas aldêas do sul, procurando-se collocal-as em mais vantajosa 

posição.”75 Relatou no ano anterior que os missionários do aldeamento de Catulés 

localizado na margem do riacho de Catulé, na estrada de Ilheos para a Villa da Victoria 

solicitaram remoção da aldeia e apresentou as justificativas para a mesma. 

 

O missionario que os dirige tem desesparedado de continuar no mesmo sitio 
com sua aldea á falta de visinhos que o socorram no caso de ser atacado por 
uma horda inimiga, que existe na sua proximidade, ou no de qualquer outro 
sinistro: pedio pois que fosse removida; e em vista das razões que lhe foram 
expostas, permittio o Governo Imperial essa remoção, com a condição de que 
o major de engenheiros Innocencio Velozo Pederneiras informasse acerca da 
nova localidade em que devera ser fundado o aldeamento76.  

 

Continuando o relato informou que o referido engenheiro opinou por fundar uma 

nova aldeia no local conhecido como Salto do Rio Pardo. Realizando as práticas dos 

descimentos periódicos deslocavam povos inteiros para as novas aldeias localizadas 

próximas aos estabelecimentos da sociedade envolvente, demonstrando uma estratégia 

de controle sobre os índios na tentativa de retirarem sua autonomia. O objetivo era 

promover o aldeamento dos índios mongoios da aldeia de Catolés, registrados neste 

relatório pela expressão “dos que infestam” esta parte da margem do Rio Pardo. Os 

                                                           
74RGDI. p. 6. Em anexo ao RPPB 1852. 
75RPP. 1854.p.34. 
76 RPP. 1853.p.35. 
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padrões de distância obedecidos visavam os aldeamentos não apresentarem uma ameaça 

sociedade envolvente já que serviam aos interesses dos não índios assim ao destaco que 

o relatório também informava que no novo local escolhido já existia um  

Trata se de resolver este ponto, depois que for ouvido o missionário, sendo a 
opinião do engenheiro que, a aldeã se funde no Salto do Rio Pardo; e 
quando os índios não possam para ali transportar-se  commodamente sejam 
reunidos aos da mesma tribo indígena que já existem na aldeia de Santo 
Antonio da Cruz, indo o missionário com alguns promover no Salto o 
aldeamento dos que infestam esta parte da margem do Rio Pardo onde o 
destacamento de policia poderá auxiliar as suas entradas pelas matas para 
chamar os selvagens á catequese, e deffendel-os de quaesquer aggressões, 
sendo além disso, esta localidade a mais conveniente para facilitar a 
navegação do dito rio” 77 
 

Em 1852, no Relatório Geral da Diretoria dos Índios este sujeito pediu 

novamente missionários que dirigirão a catequese aos “selvagens das matas”. Estes na 

sua escrita seriam mais urgentes nas comarcas de Caravellas e Porto Seguro. Destacou 

especificamente a urgência de uma remessa de Capuchinhos que vão às margens dos 

rios Mucuri, Belmonte ou Jequitinhonha, e do rio Pardo já que a comissão geral dos 

Capuchinhos mandou retirar para a corte Fr.Paulino de Lincone que estava 

empregado na aldeia de Rodellas às margens do R. São Francisco na comarca de 

Monte Santo. Acrescentou sobre as dificuldades do trabalho: 

(...), em razão da falta de meios que tem a diretoria geral para regular este 
ramo do serviço publico, para o qual o Governo Imperial não tem consignado 
quantia alguma, nem prestado os Missionarios que tenho pedido com 
urgência, (...)78  

 

Informou ainda sobre a situação nos aldeamentos das comarcas de Jacobina e de 

Porto Seguro onde a relação entre os índios e os destacamentos de soldados era 

igualmente muito tensa. E da mesma forma, o que indica uma leitura de contexto, 

considerou que a estratégia para os acalmar – chamar  por meios suasorios esta porção 

dos naturaes do paiz á vida social – seria a catequese. 

Muito necessario he enviar para ali ao menos um missionario que pacifique e 
catequise estes selvagens, pois que o auxilio de soldados pedestres, limita-se 
à defezar no que não pode parar o Governo que he tambem incumbido de 
chamar por meios suasorios esta porção dos naturaes do paiz á vida social.79 

                                                           
77 R.P.P. 1853.p.35. 
78 RGDI. p. 1. Em anexo ao R.P.P. da Bahia. 1852. 
79 RGDI. p. 8. Em anexo ao R.P.P. da Bahia. 1852. 
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Contudo, enviar mais e mais missionários não era uma ação tão simples. 

Primeiro a inexistência destes era um fator delimitador. Segundo, pagar as côngruas80 

dos mesmos. Acima na citação sobre a situação na região dos rios Jequitinhonha e 

Pardo fora registrado seu pedido ao Presidente da Província que encaminhasse 

solicitação financeira ao Imperador na Corte (...) “por isso pede a V. Ex. Imperador do 

Brasil a remessa de Missionários Capuchinhos”, e “para congruas delles he preciso que 

o cofre Geral venha em socorro do Provincial” – novamente o registro indica esta 

limitação ao repetir o pedido. Neste é importante destacar a existência de uma verba-

catequese que Sena Madureira considerou importante ser direcionada para as côngruas 

dos missionários, especificamente em três regiões: Ilhéus, Porto Seguro e Caravelas. 

 
Tenho representado ao Exm Presidente da provincia para suprimir outras 
despesas que se fazião verba-catequese- e elevar a 500$ rs, as congruas dos 
missionarios que se empregarem na catequese dos selvagens das comarcas de 
ilheos, porto seguro e caravellas.81  

 
 
TABELA 3- BALANÇO DA RECEITA E DESPESAS DA THESOURARIA 
PROVINCIAL DA BAHIA 

                                                           
80Pagamento aos missionários. Neste caso devido ao serviço de civilização e catequese dos índios. Por 
vezes até pelo desempenho de função de Diretor de Aldeia. 

81 RGDI. p. 6. Em anexo ao R.P.P. da Bahia. 1852. 
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1856 1857 1861

IMPORTÂNCIA 
DESPENDIDA COM

DESPENDIDAS SEM. 
ADIC.

DESP. A 
DESPENDER-

SE

PREVISTAS PREVISTAS DESP. SEM. 
ADIC.

DESP. PREVISTAS PREVISTAS

O GUISAMENTO 
DOS CATEQUISTAS

45$000 35$000 80$000 16$666 50$000

A COMPRA DE 
OBJECTOS PARA 

OS ÍNDIOS

272$120 30$260

DESPESAS 
EXTRAORDINARIAS 
COM A CATEQUESE 

DOS INDIOS

1020$000 2100$000

DESPESAS DE 
PASSAGENS DE 

PADRES 
LAZARISTAS, 

1665$000

DESPESAS COM 
ALUGUEL DA CASA 
PARA DE PADRES 

LAZARISTAS

250$000 1000$000

DESPESAS COM 
TRANSPORTE 

PARA DE PADRES 
LAZARISTAS

13$000

DESPESAS COM A 
COMPRA DE UM 

SINO

60$000

DESPESAS COM 
VENCIMENTOS DOS 

PADRES 
LAZARISTAS

1250$000 1800$000

IDEM DO QUE SE 
EMPREGA NO 
SERVIÇO DAS 
PRISÕES DA 

CAPITAL

700$000

300$000AS GRATIFICAÇÕES 
DIRECTORES

342$000 230$000

600$000 523$000 132$666 350$000AS CÔNGRUAS DOS 
CATEQUISTAS

675$000 225$000

2000$000 2725$999 6.000$000 6.000$000

1854 1855 1858 1860

CATEQUESE 4144$000 2855$000 2000$000

 
Os balanços estão divididos em valores que foram enviados – “despendidos” –, 

os “previstos” são as previsões orçamentárias geralmente feitas um ano antes, mas em 

alguns casos são feitos até três anos anteriores. E os quadros dos semestres adicionais 

que demonstram uma suplementação no meio do ano para alguns seguimentos de 

serviço. Referente as côngruas pagas aos catequistas em 1857 são enviadas as 

importâncias de 300$000 réis aos missionários das aldeias de S. Pedro de Alcântara e a 

mesma quantia para as duas aldeias de Barras Da Villa Do Padro. E em 1858 no 

semestre adicional foram enviados para os missionários, sem especificar para qual, a 

101$666 réis a respeito dos vencimentos destes e 32$000 réis para as passagens. E em 

1861 estava no plano orçamentário a previsão de 350$000 réis para o missionário 

Catequista da aldeia de Rodellas. 

Em 1857 foram enviados 80$000 réis para o pagamento de quatro missionários. 

No mesmo ano a quantia de 50$000 réis foi paga a um missionário que geria as aldeias 
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da Lagoa e Cacimbo. Pode demonstrar uma crise nos cofres da província como também 

a catequese como segundo plano no projeto de estado já que nesta fase as terras valiam 

mais que a mão de obra indígena. Em contrapartida no ano de 1854 foram previstas a 

quantia de 342$000 réis a serem pagas aos Diretores de Aldeias, mas a quantia 

despendida foi mais que o dobro, 1:062$000. 

Mesmo que nos anos seguintes houveram investimentos como financiamento 

para os padres Lazaristas virem da Europa pagando passagem, transporte, casa. Outras 

ações podem ser pontuadas como o pagamento a dois missionários ambulantes em 1861 

ao analisar os investimentos/despesas com a catequese e civilização dos índios o que se 

percebe é uma queda pra metade dos valores. 

TABELA 4- CONGRUAS AOS MISSIONÁRIOS DA PROVINCIA DA 

BAHIA

LOCALIZAÇÃO / 
COMARCA

NOME DA ALDEIA 1851 1852 1854

CACHOEIRA PEDRA BRANCA 300$000 reis 300$000 reis 320$000 reis
MONTE SANTO RODELLAS 300$000 reis 820$000 reis

VALENÇA SÃO FIDELIS 300$000 reis 280$000 reis 320$000 reis
CATOLÉS 300$000 reis 200$000 reis 320$000 reis

SÃO PEDRO D'ALCANTARA 300$000 reis 300$000 reis 320$000 reis
SANTO ANTONIO DA CRUZ 300$000 reis 300$000 reis 4400$000 reis

CÔNGRUAS DE MISSIONÁRIOS

ILHEOS

 

 

Nos relatórios foi possível ainda encontrar o valor das côngruas pagas aos 

missionários pelo papel de catequizar e civilizar os índios. Em duas províncias os 

valores diminuíram. Mesmo com os pedidos de envio de missionários para as aldeias. 

Estes missionários deveriam atrair os índios às aldeias por todos os meios “lícitos, 

suaves e brandos” a seu alcance, fomentando o matrimônio entre eles e entre os índios e 

pessoas de outras “raças”. E a função de dar parte sobre a situação espiritual da aldeia, 

produzindo listas de batismo, casamento, óbito. 

Em 186,1 a respeito dos padres Lazaristas cujas despesas foram pagas pela verba 

destinadas a catequese o presidente de província Antonio da Costa Pinto questiona 

sobre o desvio da função dos padres e argumenta quanto ao discusso da época sobre o 

objetivo e destino das missões de catequese religiosa.  

Os padres Lazaristas, mandados vir para a catecheque dos Indios, conforme 
Lei nº 662 de 31 de Dezembro de 1757, forão distraídos de seu destino, e 
emoregados nas Missões em lugares, onde não há Indios. E d’este modo 
ficou por ser cumprida a letra da Lei, porque não preenchem as Missões o 
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fim a que destinão, quando a palavra do christianismo, em vez de soar no 
meio de multidões incultas, vão se propagada entre povos já civilisdos, e 
instruídos nos mysterios da Religião.82 

As tensões eram múltiplas quanto aos territórios e continuadas. Em 1854 Sena 

Madureira relatou que: 

Há tambem tribus de Indios bravios para o lado do Mucury, e pelas 
informações que colhi da exposição a que me referi do Director da 
Companhia Mucury conhece-se, que a brandura e a persuasão empregadas 
para com os selvagens, que os dito Director tem encontrado em suas 
excursões pelas mattas, vão conseguindo desassombral-os do receio de 
contacto com a nossa população, e chamando-os á vida social. Convido que 
haja unidade de vistas no empenho christão com que o supradito Director se 
esforça para conseguir um fim tão philantropico, e sendo pela Provincia de 
Minas nomeado para director dos Indios na parte pertencente a esta 
Provincia, contando que não se recusará a prestar este serviço. Segundo as 
suas requisições, ser-lhe-hão ministrados pela Directoria Geral, os recursos 
de que precisar, e podermos dispor para levar a effeito o aldeamento das 
numerosas tribus que errão por aquelles sertões83 

 

Novamente em 1856, em informe sobre a ida dos frades capuchinhos informou 

sobre a designação de um diretor de catequese, “(...) mandei para servir-lhes de Director 

o Capuchinho Fr. Liberato d’Alastre, na falta de Missionario Presbitero (...)”. Contudo, 

mais importante neste registro é a evidência da tentativa de introduzir a sistemática 

agrícola, com fornecimento de instrumentos e de terras – a fasenda – uma estratégia de 

modificação dos costumes de nomadismo indígena, que pelas suas palavras estava 

sendo positiva na expressão (...)  “vista a demora que elles tem tido na dita fasenda, sem 

praticarem hostilidades”. Aparentemente uma tentativa de adequação às práticas 

agropecuárias da sociedade nacional que se formava, como a historiografia do tema 

indica, constante do trecho “(...) , e forneci fasendas e instrumentos agrarios para ver si 

é possivel aldeal-os, vista a demora que elles tem tido na dita fasenda, sem praticarem 

hostilidades”. 

Em continuidade Sena Madureira apresentou considerações sobre a ação dos 

missionários. Na sua fala nos permite apreender as representações dos sujeitos da Bahia 

imperial sobre os índios, como a categoria catechumenos, o que era “(...) estes indigenas 

por ora não podem chamar catechumenos, por que nada sabe -se ainda de resultado da 

missão de fr. Liberato, (...)” 

 

                                                           
82RPPB.1861 p. 36.  
83RPPB. 1854. p 35. 
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Também sobre os limites destas missões, ao referir sobre o malogro de uma. Por 

que o aldeamento não fora achado? Devido ao nomadismo como costume? Ou poderia 

se analisar este nomadismo também como uma tática de defesa contra a presença e 

ações dos destacamentos e dos próprios missionários? Ou ainda como ele apontou uma 

tática de defesa contra a época das febres 

(...) e no anno passado doi malograda a de Fr Francisco de Falerno no mesmo 
lugar, onde informou que não os achara”. Nomeou-se Director do Indios do 
Mucury o subdelegado do mesmo lugar, e incumbio-se-lhe de aliciar os 
selvagens que podesse, para aldeal-os: ultimamente officiou elle, lembrando 
uma localidade na margem do Mucurysinho para estabelecer uma aldea, por 
ser o unico lugar do litoral menos accessivel ás febres, aas quaes afugentão 
para as mattas centenas de selvagens, que infestão os rios mucury, e 
Peruípe.84 

 

Seguindo a prática de escrita dos relatórios imperiais, descreveu 

quantativamente os aldeamentos quanto ao número de índios em cada um daqueles na 

província da Bahia,  

(...) conta actualmente a provincia 380 indigenas catechumenos dirigidos por 
cinco missionarios sendo dois delles vigarios, 4600 Indios Civilisados, e 300 
semi- barbaros, ou ainda selvagens nas fasendas do Padro e Socego 2º na 
margem do Peruipe, tendo agora os do Padro por director o Capuchinho leigo 
Fr. Liberato85 

 
A tarefa era árdua, inclusive pela falta de pessoas que quisessem assumir, talvez 

por não existir vencimento e pela necessidade de visitas as áreas, numa época de difíceis 

condições de viagem atestadas nos próprios relatórios dos presidentes de província,  

 
A' Fr. Luis de Grava, Director dos Boticudos, que se estabelecerão na barra 
que faz o rio Catolés no Rio Pardo, se deu por Ajudante Fr. Joaquim de 
Colorno, afim de zelar este sem interrupção nos ditos Indios, visto como tem 
o mesmo Director necessidade de apresentar-se algumas vezes entre os 
Comacans, que ficarão em Santo Antonio da cruz , para socorrel-os e aos 
moradores da povoação do Caximbo. 86 

                                                           
84RPPB. 1856. p 39. 
85RPPB. 1856. p 39. 
86RPPB. 1856. p 38 e 39. 
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CAPITULO 02- PROCESSOS DE CIVILIZAÇÃO DOS ÍNDIOS NA 
BAHIA- CATEQUESE E INCORPORAÇÃO A NAÇÃO: 1850-1860 
 
 

Nas representações sobre os índios elaboradas pelas autoridades provinciais 

baianas a dualidade índio manso/ índio gentio87 construída desde as primeiras épocas do 

Período Colonial foi reelaborada para a realidade da província nos interesses em 

expandir a exploração econômica. Dessa forma, as autoridades baianas direcionaram 

atenção aos índios das comarcas meridionais, à medida que persistia o problema do 

povoamento daquela região por colonos nacionais e estrangeiros.  

Nos relatórios consultados os índios eram denominados pejorativamente como 

“selvagens” e representados como empecilhos à expansão do povoamento e do 

progresso provincial. A ação referente aos índios na província na década de 1850 a 1860 

concentrou-se naquela zona. Referente às representações sobre os índios nos relatórios 

são encontrados diversos termos que definem-os, cada termo e expressão reflete uma 

política de estado para os povos indígenas e sua classificação dentre destes termos 

definiam as condições e acesso aos seus direitos de liberdade individual e de acesso às 

terras.  

Ao analisar os Relatórios de presidentes de província da Bahia dos anos de 1850 

a 1861 em suas falas foram encontrados os termos que representam o olhar sobre os 

índios A tabela abaixo consta o ano do relatório, quem o escreveu, a sessão do relatório 

e os termos relacionados na Tabela 5. 

                                                           
87Paraíso, ao pesquisar que os conflitos foram múltiplos devido à violação dos territórios indígenas, os 
deslocamentos, a imposição e instalação de novas formas compulsórias de relação de trabalho que 
violavam a divisão de trabalho original, a cultura indígena e sua liberdade. Para mediar tais conflitos entre 
os colonos que divergiam na forma de tratamento para os índios, entre os índios e colonos, criou-se a 
dualidade categórica para os grupos indígenas: hostis e bárbaros ou aliados, os bons ou maus selvagens. 
As autoras Monteiro e Cunha também discutem tal temática em sua produção. 
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TABELA 5- REPRESENTAÇÕES SOBRE OS ÍNDIOS NOS RELATÓRIOS 

 

Em contrapartida uma representação foi sendo criada sobre os índios aldeados, 

desde longa data, nos sertões do centro-norte e no litoral como remanescentes de índios 

ou caboclos, não mais índios, fora da alçada da diretoria geral dos índios. Contudo, esta 

representação não era unânime e existiu concomitante a percepção de que nos 

aldeamentos, povoações ou vilas indígenas o trabalho de catequese estava incompleto. 

ANO PRESIDENTE DA PROVINCIA SESSÃO QUE TRATA DOS ÍNDIGENAS Representação dos índios e indígenas

1850 Francisco Gonçalves Martins Cathequese ----

Francisco Gonçalves Martins 1.Cathequeze 1.Hordas errantes/ civilisados/ bravios. 
2.Civilisadas/bravios/domesticados/bravos/hostilidades.Diretor Geral dos Índios: Cassimiro de 

Sena Madureira
 2.Relatório sobre o estado das Aldeãs dos 

Indígenas da Província da Bahia sua população 
e civilisação.

Francisco Gonçalves Martins 1.Cathequeze 1. actos de barbaridade/vida selvagem

Diretor Geral dos Índios: Cassimiro de 
Sena Madureira

2. Relatório Diretoria Geral dos Índios 2. sahem bandos pacificamente/ não civilisados/ selvagens 
das matas/ índios entregam se a preguiça e indolência/ 

pacificados/ não estão completamente mansos e ainda tem 
saudades da vida ambulante e selvagem/ hordas 

selvagens.

1.Cathequese e civilisação dos indigenas 1.infestam as mattas/ selvagens/ hordas errantes. 

2. Tranquilidade pública, e segurança individual 2. furor dos bárbaros.

1.Cathequese e civilisação dos indios. 1. commettido hostilidades/ bravios/ selvagens. 

2.mappa das aldeias de índios d’esta província, 
com declaração de comarcas á que pertecem, 
numero de Índios, seo estado de civilisção, 
tribus, seos Missionários, e vencimentos 

d’estes. N.37

2. Estado de civilisação: 
cathecumenos/civilisados/selvagens

1856 Comendador Alvaro Tiberio de 
Mocorvo e Lima

Cathequese descuidados e indolentes/ horda de selvagens/ 
cathecumenos/ civilisados/ semi-barbaros

1857 João Lins Vieira Consensão de Simbu Cathequese Cathecumenos

1858 Vice: Manuel Messias de Leão Cathechese/ Balanço da despeza da Thesouraria 
provincial da Bahia no exercício de 1858

---

1859 Francisco Xavier Paes Barreto Cathequese ---

1860 Herculano Ferreira Penna Cathechese e civilisação dos índios/ensino 
religioso: missionários capuchinhos

Selvagens

1861 Vice: Dr. José Augusto Chaves Cathequese

1851

1852

1853 João Maurício Wanderley

1854 João Maurício Wanderley



45 
 

Rego88, em trabalho recorrentemente citado indica que o manejo da questão dos 

índios na província da Bahia também estava fortemente ligado à questão do trabalho no 

Império. Afirma que de um lado ver- medidas no sentido de tentar aproveitar o trabalho 

dos índios, a fim de substituir a mão de obra africana, cada vez mais restrita. Por outro 

lado, verifica-se a busca por pacificar as regiões habitadas pelos gentios, a fim de que 

pudesse abrir caminho para estradas, fazendas, empreendimentos agrícolas e de 

colonização. 

Ao classificar o estado de civilização dos índios estava sendo efetuada uma fase 

do processo de expropriação dos índios favorecendo a extinção sem precisar usar 

práticas de guerra sanguinolentas como a do período colonial com o “decreto das 

guerras justas”. O aceleramento da extinção da posse territorial dos aldeamentos 

indígenas, sobretudo aquelas mais próximas dos centros desenvolvidos e povoados pela 

sociedade envolvente. 

TABELA 06 ESTADO DE CIVILIZAÇÃO DOS ÍNDIOS 

                                                           
88REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014. 
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COMARCA NOME DA ALDEIA 1854 1855
ABRANTES Civilisados Civilisados

MASSARANDUPIÓ Civilisados Civilisados
CAXOEIRA/ CACHOEIRA PEDRA BRANCA Civilisados Civilisados

SANTO ANTONIO E PRAZERES Civilisados Civilisados
NOSSA SENHORA DOS PRASERES Civilisados Civilisados

INHAMBUPE SACOS DOS TAPUIOS Civilisados Civilisados
NOSSA SENHORA DA SAUDE Civilisados Civilisados

SOURE Civilisados Civilisados
POMBAL Civilisados Civilisados

MIRANDELLAS Civilisados Civilisados
MASSACARAS Civilisados Civilisados

RODELLAS Civilisados Civilisados
BOM JESUS DA GLORIA Civilisados Civilisados

NOSSA SENHORA DO SUHY Civilisados

RIO DE S. FRANCISCO ARICOBÉ Civilisados
SANTARÉM Civilisados Civilisados
S. FIDELLIS Civilisados Civilisados

SANTA ROSA Civilisados
BARCELLOS Civilisados Civilisados
S. MIGUEL Civilisados

VILLA VERDE Civilisados Civilisados
SANTA CRUZ Civilisados Civilisados
TRANCOSO Civilisados Civilisados

S. JOSÉ DO MUCURY Civilisados Civilisados
PERUIPE Selvagens Catecúmenos

PRADO
40 selvagens e 
100 civilisados

Catecúmenos

ILHÉOS CATOLÉS Cathecumenos Catecúmenos

S. PEDRO d'ALCANTARA Cathecumenos Catecúmenos
SANTO ANTONIO DA CRUZ Civilisados Catecúmenos

OLIVENÇAS Civilisados

CARAVELLAS

DA MATTA

NAZARETH

ITAPICURÚ

MONTE SANTO

JACOBINA

VALENÇA

CAMAMU

PORTO SEGURO

 

 

E a meio desse contexto os índios são colocados como inferiores na política do 

Estado, o crescente interesse pelas terras devolutas, toda aquela terra que não podia ser 

comprovada a compra por meio de títulos, reservadas a catequização dos índios 

classificados como “selvagens” são cobiçadas. A estratégia de deslegitimação dos 

territórios dos povos indígenas passava a se concretizar diante da não apresentação dos 

registros que comprovassem que suas terras eram concessões de sesmarias. De que 

forma os aldeamentos e vilas guardariam documentos que lhes foram dados a mais de 

100 anos atrás? A quem recorrer à tutela desses documentos? Como conseguir o 

documento de posse de territórios aos quais eram constantemente deslocados e 

realocados diante dos interesses do Estado? Quanto às tribos que eram isoladas e não 

usavam dos costumes nem linguagem escrita como cobrá-los a posse de tal 
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documentos? A Lei 601 de 1850, e seu respectivo regulamento de 1854 referente às 

terras indígenas não levava em considerações tais situações como uma estratégia eficaz. 

Quanto aos índios bravios, que viviam em estado de guerra civil com a 

população brasileira e dificultavam o crescimento das atividades econômicas e a 

comunicação, era preciso repensar o fato que um tratamento caridoso iria resolver o 

problema. Enquanto a legislação colonial possibilitava aos índios serem aldeados em 

suas próprias terras, que lhes eram reservadas.  

No período imperial o processo de medição das terras indígenas visava verificar 

a legitimidade dos territórios e caso não viessem sendo cumpridas as exigências, seria 

possível à incorporação das terras dos índios que já não viviam aldeados às terras da 

União e estas passariam a serem classificadas como terras devolutas e lançadas ao 

mercado comercial podendo ser arrematadas em leilão, compradas por um preço 

reduzido comparado ao valor de mercado e arrendadas. Para os indígenas só havia 

garantias para o aldeamento de “hordas selvagens” e este processo era temporário. 

 

TABELA 7- CLASSIFICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DAS TERRAS DE 

ALDEAMENTOS INDÍGENAS  
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COMARCA NOME DA ALDEIA 1851 1852 1853 1855 1860

ABRANTES

22 RENDEIROS COM CASAS 
DE PALHA.  9 TEM 

LAVOURAS, ALEM DE 
OUTROS QUE POSSUEM 

ENGENHOS

VARIOS ENGENHOS DE ASSUCAR 
PERTENCENTE A RENDEIROS

2 DITAS/LEGOAS. 
ADMINISTRADAS PELA 

CAMARA E QUASE TODAS 
OCCUPADAS POR 

RENDEIROS

ADMINISTRADOS 
PELA CAMARA

MASSARANDUPIÓ ESTÃO LITIGIOSAS

CAXOEIRA/ 
CACHOEIRA

PEDRA BRANCA 
40 FAMILIAS DE RENDEIROS 

COM 300 PESSOAS
40 FAMILIAS DE RENDEIROS COM 300 

PESSOAS

IGNORA-SE A EXTENSÃO , 
MAS OS ÍNDIOS SÓ 
OCCUPÃO 1 LEGOA

PATRIMÔNIO 
ARRENDADO. MAS 
RENDEIROS POUCO 
OU NADA PAGÃO

SANTO ANTONIO E 
PRAZERES 

HÁ NA POVOAÇÃO: 111 
CASAS DE RENDEIROS DA 

ALDEA. NAS TERRAS HÁ 136 
RENDEIROS QUE SE 

EMPREGAM EM LAVOURA, 
INCLUSIVE 4 ENGENHOS E 

ALGUMAS PEQUENAS 
ENGENHOCAS E 

ALAMBIQUES

RIO NA ENCOSTA DO OUTEIRO ESTA 
SITUADA UMA FLORESCENTE 
POVOAÇÃO INDUSTRIOSA DE 

BRASILEIIROS QUE NÃO SÃO ÍNDIOS. 
POVOAÇÃO DE 111 INDIVÍDUOS. CASA 

SITAS NAS TERRAS DA ALDEA 
ELEVADA A FREGUESIA QUE PAGÃO 

RENDAS. ALÉM DE 130 SITIOS 
ARRENDADOS PARA LAVOURA 
INCLUSIVE COM ENGENHOS.

855$000 REIS 
REFERENTE AO 

ARRENDAMENTO

10 LEGOAS. QUASE TODAS 
OCCUPADAS POR 

RENDEIROS.

TERRENO 
ARRENDADO, MAS 
DE RENDIMENTO 

DIMINUTI.

NOSSA SENHORA DOS 
PRASERES

2 LEGOAS DE TERRAS 
OCCUPADOS POR 19 

RENDEIROS

ESTÃO OCCUPADAS VARIOS SITIOS 
PELOS RENDEIROS QUE NUNCA 
PAGAM RENDA, ANTES ALGUNS 

DESSES PERSEGUEM OS ÍNDIOS PARA 
TOMAREM OS TERRENOS QUE 

OCUPÃO

IGNORA-SE A ENTENSÃO
TERRENO 

ARRENDADO

INHAMBUPE SACOS DOS TAPUIOS

TERRA FOI TOMADA PELO 
CAPITÃO JOSÉ CARNEIRO, 
COMPRADOR DAS TERRAS 

DO CONDE DA PONTE

IGNORA-SE A EXTENSÃO. 
AS TERRAS ESTÃO 

LITIGIOSAS.

TERRENO DOADO 
PELO CONDE DA 

PONTE, RETOMADO 
VIOLENTAMENTE

NOSSA SENHORA DA 
SAUDE

MAIOR PARTE OCUPADA 
POR PARTICULARES À 

TÍTULO DE RENDA QUE NÃO 
PAGAM

AS TERRAS SÃO OCUPADAS POR 
LAVRADORES QUE PARECE-ME NÃO 
PAGAM RENDA AO DIRETOR PORQUE 

ESTE NÃO FALLA EM RENDAS QUE 
ARRECADASSE

½ DITA/ 1/3 LEGOA

SOURE
50$000  REIS 

REFERENTE AO 
ARRENDAMENTO

½ DITA

POMBAL ½ DITA
MIRANDELLAS ½ DITA
MASSACARAS

RODELLAS

ALGUMAS ILHAS DO RIO 
SÃO FRANCISCO, E TERRAS 
CUJA EXTENSÃO IGNORA-

SE

BOM JESUS DA 
GLORIA

RESTANTE DA TERRA ESTA NA POSSE 
DE LAVRADORES QUE NÃO PAGAM 

RENDA

25$000  REIS 
REFERENTE AO 

ARRENDAMENTO
1 LEGUA

PATRIMÔNIO 
USURPADO POR 
PARTICULARES

NOSSA SENHORA DO 
SUHY

IGNORA-SE A EXTENSÃO.

RIO DE S. 
FRANCISCO

ARICOBÉ IGNORA-SE A EXTENSÃO.

SANTARÉM
1 DITA/LEGOA.AS TERRAS 

SÃO ADMINISTRADAS 
PELA CAMARA.

PATRIMÔNIO 
TOMADO PELA 

CAMARA DE JEQUIÉ 

S. FIDELLIS

A SOBRA DA LEGOA DE TERRAS 
OCUPADAS POR ALGUNS RENDEIROS 
QUE MUITOS ANOS ESTIVERAM NA 
POSSE DE NÃO PAGAR AS RENDAS

1 DITA

SANTA ROSA
NÃO TEM TERRAS 
PRÓPRIAS POR SE 

ESTABELECIDAS DE NOVO

BARCELLOS
AS TERRAS SÃO 

ARRENDADAS PELA 
CAMARA

AS TERRAS SÃO ARRENDADAS PELA 
CAMARA

AS TERRAS SÃO 
ADMINISTRADAS PELA 
CAMARA. IGNORA-SE A 

EXTENSÃO.

PATRIMÔNIO 
TOMADO PELA 

CAMARA

S. MIGUEL IGNORA-SE A EXTENSÃO.

VILLA VERDE
AS TERRAS SÃO 

ADMINISTRADAS PELA 
CAMARA

SANTA CRUZ
AS TERRAS SÃO 

ADMINISTRADAS PELA 
CAMARA

TRANCOSO
AS TERRAS SÃO 

ADMINISTRADAS PELA 
CAMARA

S. JOSÉ DO MUCURY

AS TERRAS SÃO 
ADMINISTRADAS PELA 
CAMARA. IGNORA SE  A 

EXTENSÃO

PERUIPE EM TERRAS PARTICULARES
ALDEIADAS EM 
TERRAS DE UM 
FAZENDEIRO

PRADO

AS TERRAS SÃO 
ADMINISTRADAS PELA 
CAMARA. IGNORA SE A 

EXTENSÃO

TERRENO 
ARRENDADO PELA 

CAMARA

CATOLÉS
EM TERRAS NÃO 
DEMARCADAS

BARRA DO SALGADO
1 DITA/LEGOA.NÃO ESTA 

BEM DEMARCADO

S. PEDRO 
D'ALCANTARA 

IGNORA-SE A EXTENSÃO.

SANTO ANTONIO DA 
CRUZ

IGNORA-SE A EXTENSÃO.

OLIVENÇAS IGNORA-SE A EXTENSÃO.
TERRENO EM PODER 

DA CAMARA

JACOBINA

VALENÇA

CAMAMU

PORTO 
SEGURO

CARAVELLAS

ILHÉOS

DA MATTA

NAZARETH

ITAPICURÚ

MONTE 
SANTO
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De acordo com a tabela 7 é perceptível às estratégias de ocupação do território 

indígena tanto pelos rendeiros civis como pela Câmara provincial a representante da 

nação. Visando o projeto de modernização e colonização por não índios com a 

instalação de engenhos e outras engenhocas não especificadas. Aos índios cabia a sua 

compactação no espaço cada vez menor que lhes era reservado até que o processo de 

catequização estivesse completo. O número de rendeiros era cada vez maior e em 

documentação fica evidente a falta de um censo contundente e que os rendeiros 

pagavam o que a lei definia. Além de conflitos de ordem a quem caberia o direito de 

cobrar e de ficar com o dinheiro. Ainda é configurada a usurpação de terras por 

particulares e a tomada de terras pela Câmara. E as práticas de descimentos ou 

expropriação de terras que levaram “no ano de 1851 e 1852 os indios da aldea de Santo 

Antonio da Gloria extinta no Brejo dos Frades ou Curral dos Bois na Comarca de Monte 

Santo foram desapossados das terras”. 

Em paralelo as estratégias adotadas aos indígenas, o projeto imperial investia 

para trazer colonos estrangeiros objetivando o desenvolvimento da colonização, a estes 

foram feitas doações de terra, facilidades de aquisição, instalação e permanência. 

Paraíso89 em texto sobre a imigração europeia e os índios como solução para a questão 

da mão de obra em substituição a escrava africana no Brasil afirma que: 

Essa realidade implicava atender às novas exigências mundiais de inserção 
comercial, exigindo ajustes e modernização dos processos produtivos, 
acentuando, neste caso, as discussões relativas à substituição gradativa do 
escravo de origem africana, questão articulada à forma de acesso à 
propriedade da terra. As elites dominantes preocupavam-se, portanto, em 
fazer criar mecanismos legais para evitar o acesso indiscriminado 
considerado como ameaça ao sistema latifundiário e à crescente concentração 
de poder e riqueza nas mãos dos grandes proprietários. E essa tendência a 
resguardar direitos e privilégios está claramente explicitada nos estudos 
elaborados sobre a questão, que serviram de base à formulação da Lei de 
Terras de 1850.90 

 

Segundo Rego e Paraíso a década de 1850/60 o Brasil imperial estava inserida 

numa crise socioeconômica, os debates e ideias para a solução são evidenciados “na 

discussão sobre as propostas programáticas do Estado”91. 

                                                           
89 PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro.Imigrantes europeus e índios: duas soluções para a questão da 
substituição da mão-de-obra escrava africana no Brasil da década de 1850. Artigo mimeo. O tempo 
da dor e do trabalho-A conquista dos territórios indígenas nos sertões do Leste. São Paulo, 1998. Tese de 
Doutorado-Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2003. 
90 Idem. p.1. 
91 Idem.p.2. 
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(...) manifestando em setores de abastecimento, na carestia dos gêneros 
alimentícios e na perda de importância do açúcar na pauta das exportações, 
enquanto o café se mostrava em ascensão, pressupondo alterações na 
representatividade política das elites econômicas nos quadros governamentais 
com a crescente exigência de participação dos novos representantes dos 
produtores de café. 

E a principal reivindicação dessa nova elite econômica era a regularização 
fundiária de suas propriedades, que não haviam sido constituídas tendo por 
base o antigo sistema sesmarial, predominante nas demais regiões. Outras 
exigências eram a abolição gradual do trabalho escravo e a modernização dos 
sistemas financeiro, fiscal, administrativo e político.92 

 

A partir da Lei de Terras estava explícito que a obtenção de terra no Brasil só 

seria efetuada através de contrato de compra e venda e não mais por doação havendo 

controvérsias, pois aos estrangeiros foram doadas várias concessões de terras. Referente 

à imigração europeia, naquela década na comarca de ilhéus projetos estavam sendo 

tentados, como a colônia Leopoldina. Do Carmo93 em texto sobre a colonização e 

escravidão na Colônia Leopoldina, “o único caso baiano em que a lavoura cafeeira deu 

origem a grandes propriedades como as desenvolvidas no Sudeste”, durante os anos de 

1850 a 1888 afirma que o Brasil usou diversas estratégias para atrair imigrantes 

estrangeiros “que trouxessem suas ‘indústrias e cabedais’ ” a fim de agilizar o processo 

de modernização do país, sem sucesso. 

Entre os estrangeiros que migravam para a colônia não havia apenas 
negociantes e fazendeiros. Da Europa vinham “artistas”, mecânicos, ferreiros, 
carpinteiros, marceneiros, carroceiros e jardineiros vender seus serviços aos 
colonos ali estabelecidos. Tratava-se, geralmente, de parentes dos colonos, 
seduzidos pelas promessas de uma vida melhor na América. Não consta que 
algum deles houvesse enriquecido; aliás, os bens deixados pelos falecidos 
não passavam de objetos pessoais, ferramentas e algum dinheiro.94 

 
De acordo com suas fontes os terrenos eram doados pelo Estado apontando: 

(...) que o tamanho médio dos lotes doados 95aos primeiros colonos era de 
1500 braças de terra, ou 3.300 metros, mas as propriedades registradas 
segundo exigência da mesma lei de Terras variavam muito de tamanho: 
algumas não passavam de 50 braças (110m).96 

 

                                                           
92Idem. p. 2. 
93DO CARMO, ALANE FRAGA. Colonização e escravidão na Bahia: A Colônia Leopoldina (1850-
1888). 
94Idem. p. 46 
95Grifo meu. 
96Idem p. 45 
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Denota a escolha da localização das colônias inseridas num sistema de 

organização e interesses de projeto de Estado, com características pré estabelecidas e 

concessões, além da vista grossa feita para várias práticas já proibidas e condenadas 

pelo sistema jurídico em prol do desenvolvimento da nação e seu povoamento como o 

uso da mão de obra escrava. 

As colônias deveriam se localizar em pontos distantes dos centros urbanos e 
pouco povoados, obedecendo a um objetivo de povoamento e defesa do 
território- no caso das colônias militares -, além de desenvolverem a 
agricultura e não utilizarem trabalho escravo, a não ser para a derrubada das 
matas, o que na prática não foi respeitado por quase nenhuma delas.97  

 

Quanto aos modos de organização Do Carmo afirma que os colonos compraram 

escravos, mas com a proibição do tráfico e extinção da escravidão em 1850 através da 

Lei Euzébio de Queiroz, o cultivo passou a ser realizado “sem o uso de escravos, apenas 

com a mão de obra dos próprios colonos e de alguns índios na derrubada das matas”98. 

Demonstrando a relevância das questões indígenas quanto ao acesso fundiário quanto às 

estratégias de civilização do índio que os incorporassem em práticas de trabalho. E que 

apesar de não identificar em suas fontes “alguns desses sítios pertenciam a índios e a 

africanos libertos”. 

Dentre as estratégias de civilização destes índios selvagens, nesta monografia 

destaco a catequese, o Ministro do Império Luiz Pedreira Coutto Ferraz em 1854 

determinou que “este objecto é entretanto digno da mais seria attenção. Prescindindo 

dos seos fins humanitários, a cathequese deve ser preparada para vir a ser um dos mais 

proveitosos auxiliares de nossa colonização.”99 

Ainda afirmou que “o elemento religioso, que foi poderoso meio d'acção, ao 

qual se deveram os grandes progressos da cathequese nos tempos passados, não tem 

podido ser aproveitados por falta de missionários”.100 A relação de catequese como 

meio do passado evidencia em sua fala que os índios aldeados já alcançaram o nível de 

civilização e não tem justificativas de manterem tais serviços e muito menos o acesso 

fundiário aos índios. Assim, em 1851 foi promulgado este decreto, com o intuito de 

                                                           
97Idem. p. 14. 
98Idem. p. 36 
99RMI.1854. p.46. 
100RMI.1854. p.46. 



52 
 

controlar as ações dos índios pela interferência da cathequese resignificada. Interessa a 

discriminação de cada local e dos conflitos e tensões existentes. 

DECRETO Nº 683 DE JULHO AUTORISOU A CREAÇÃO NESTA 
PROVINCIA DE UMA COMPANHIA DE PEDESTRES QUE 
DEFENDESSEM NOSSAS POPULAÇÕES CENTRAES DOS 
FREQUENTES ATAQUES INDIGENAS BRAVIOS; mas por 
circunstancias de pessoal não pôde ser ainda realisada.101  

Em 1852, o D.G.I Cassimiro Madureira, no R.G.D.I informa a respeito das 

táticas dos índios que ás vezes utilizam de meios pacíficos e por vezes da violência de 

acordo com a sua vontade e interesses nas suas relações com a sociedade envolvente nas 

(...) comarcas de Caravellas e Porto Seguro, cujas matas à margen dos rios 
Mucuri, Belmonte, Prado e rio Pardo, são infestados dos Mongoiós ou 
Camacans e Botecudos, os quaes umas vezes sahem em bandos 
pacificamente e. depois de alguns dias de passeio, voltão a embrenhar-se; 
n'outras ocasioes praticam hostilidades e assasinatos.102 

Continua a relatar outra forma de resistência indígena que se revela sobre a 

diminuição de indios na aldea de Pedra Branca na comarca de Cachoeira que se dá 

devido 

(...) a emigração destes indios para o ribeirão do distrito de Nazareth e para a 
estrada nova que se abrio da -Casca- a passagem do Rio de Contas o que 
fazem os índios para viverem sem a sujeição ao Missionario que lhes serve 
de director103. 

No seu relato fica evidente que os índios não aceitaram e se subordinaram à 

catequese de forma passiva a exemplo da Comarca de Jacobina:  “(...)no termo de santa 

rita do Rio Preto, junto ao R de S Francisco ha hordas de selvagens que ameaçam 

hostilisar aos pacíficos moradores d'aqueles Sertões.” 

Outra evidência de tática indígena, indicando talvez que a saída dos índios das 

matas ocorriam em períodos próprios e pontuais com interesses definidos podendo ser 

em tempos de escassez de alimentos, em busca de roupas em tempos de frio, remédios 

em casos específicos. Utilizavam tanto da diplomacia quanto da violência para se 

relacionar com a sociedade envolvente e não aceitavam serem aldeados voltando para as 

matas onde se sentiam seguros, ocorreu na Villa e Termo do Prado onde: 

diversas hordas que uma ou duas vezes no anno aparecem, e n'algumas 
ocasioes fazem estragos e até assisinos horriveis. Duas hordas sahiram 
ultimamente com animo pacifico das matas do Prado, e ficou uma de 40 

                                                           
101RPPB.1851 p. 7 E 8. 
102RGDI. p.1. RPPB. 1856. p 39. 
103RGDI. p.3. RPPB. 1856. p 39. 
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individuos no sitio de um fazendeiro, onde só pode esperar que se conserve 
se mandar se missionario que os cathequise. Elles de ordinario só acreditam 
nos capuchinhos descalços. Outra horda sahio das margens do Rio Peruipe do 
Caravellas com animo pacifico, e depois de obter coisas que queria, recolheo-
se ás brenhas, por falta de um missionario, es quaes só o govermo imperial 
podera obter para tão interessantes e dificultosas missoes104. 

 

Continua que na Comarca de Ilheus os índios mais uma vez utilizam se de 

táticas de sobrevência ao saírem das matas e retornarem para elas de forma pacífica, 

mas buscando as benécias que podiam encontrar neste aldeamento sem que lhes fossem 

retirados os costumes e a liberdade, sendo necessário para por em vigor o projeto de 

estado através da catequese a presença de um missionário e as dificuldades de lhes 

enviarem. 

Proxima a aldea de Catulé ha uma horda de mongoios que sahe das matas 
pacificamente, mas não quer se ligar á aldea de Catulé. he urgente a presença 
de outro missionario capuchinho para aldea-los separadamente. Faltam 
porem missionarios no Hospicio da Piedade como ja expuz a V. Ex. 105 

E também ocorreu na Comarca de Porto Seguro: “(...) no termo da Villa Verde 

ha nas matas algumas hordas de Mongoios e Boticudos que sahem com animo pacifico 

sem fazerem hostilidades, e não são aldeados, como convinha à falta de missionário que 

os catequisem”. 

Na documentação base desta monografia, os relatórios dos ministérios do 

Império, dos presidentes da província e dos diretores gerais de índios desta, a catequese 

eram registrados como:  

(...) a “catequese é um ramo do serviço publico” (...)“conservação e 
civilização dos indigenas sendo uma tarefa digna de um povo christão e 
civilisado”.  “Partido o cuidado de obter da Santa Sé Apostolica missionários 
que vão procurar nas matas e desertos de nosso império as “hordas errantes” 
de índios para “os aldear, batisar, instruir e ensinar-lhes o trabalho” que é 
“essencial ao homem para não ser pesado a seos similhantes”. Na qual há a 
persuasão “à vida social e à pratica da moral Christã”. 106 

Tal atividade deveria ser realizada por missionários católicos a fim de obter a 

civilização através da conversão religiosa. Segundo a fala de João Mauricio Wanderlei 

presidente da província da Bahia em 1853. 

Não entro na questão de qual o methodo preferivel para chamar-se ao gremio 
da religiao e da civilisação essas hordas errantes, porque estou que por muito 

                                                           
104RDGI. p.6.RPPB.1852 
105RDGI. p.5.RPPB.1852 
106RPPB.1850.P. 10; RPPB.1851.P7 E 8.;RPPB.1853.P.36;RPP.1858.P.7 



54 
 

tempo, para não dizer sempre, serão os religiosos os mais adaptados para 
conseguirem107. 

Sobre esta estratégia REGO observou que principalmente a partir da Regência, 

anos 1830, as autoridades provinciais passaram a anunciar os métodos da catequese para 

os indígenas.  

Para muitas províncias, a política oficial de catequese e civilização seria 
empreendida principalmente pelos capuchinhos. A Bahia se encaixa nesse 
caso. Lá, em determinado momento, suprimiram-se as diretorias laicas em 
diversos aldeamentos, substituindo-as pela administração temporal dos 
capuchinhos italianos. Houve mesmo proposta de extinção de toda a 
administração laica nas aldeias, propondo-se a direção dos missionários. Mas 
essas soluções dizem respeito mais à década de 1850.108 

Este historiador afirma que essa opção pelo trabalho dos missionários 

capuchinhos tem a ver com o tratamento diferenciado dado aos diversos grupos 

indígenas. Além da importância numérica dos braços, que podiam ser aproveitados para 

a agricultura, “attrahindo-se do centro das florestas a grande porção de selvagens que 

ainda vagueam n’ellas” mão de obra”. Assim, João Lima Simbus, P.P.B relata que em 

1857: 

Para tirar proveito do trabalho dos indios e ao mesmo tempo facilitar mais a 
communicação entre a villa de Ilhéus e a Victoria, ordenei no 1º de outubro 
do anno passado, que se pozesse á disposição do director da aldea de S. Pedro 
a quantia de 800$ rs para auxiliar a construção de duas pontes, uma no rio 
Salgado e outra sobre o riacho Quiricós, á de Fr. Luiz Reinero, que era então 
missionario de Catolés 200$ rs para melhorar o trilho d'aquela aldea até S. 
Pedro; e 300$ rs á de Fr. Luiz de Grava para cuidar tambem no 
melhoramento do trilho existente entre Cachimbo e Victoria, fazendo abrir 
um desvio para evitar a ingreme ladeira do Geribá.109 

A concepção de catequizar e de realizar as missões estava ligada a concepção de 

catequisados/mansos e selvagens. Já em 1851 fora apresentada pelo então presidente da 

província, o conservador Francisco Gonçalves Martins, uma proposta de extinguir 

alguns aldeamentos, acompanhado de remoção de outros sob o anuncio: 

Convem, e he conforme com o espírito da Legislação, acabar com a Diretoria 
de Aldêas já civilisadas que perderão o seo caracter primitivo da Catequese, 
substituindo-as em outros lugares, e essencialmente nas Commarcas do Sul e 
á margem dos grandes rios, por novos Aleamentos, incubindos seos 
Directores ou Missionarios d’abertura de estradas, desentupimentos dos rios, 
serviços estes próprios dos Indigenas habituados a uma vida rude, à trabalhos 
da mesma espécie, e aclimantados nos próprios lugares..110 

                                                           
107RPPB. 1853. p.36. 
108REGO, André de Almeida. Trajetórias de vidas rotas: terra, trabalho e identidade indígena na 
província da Bahia (1822- 1862). 2014. p. 106. 
109RPPB.1857.p. 29. 
110 RPPB.1857.p.8. 
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Estes índios foram depois tratados pelo Presidente da Província João Maurício 

Wanderley em 1854, como “estão comprehendidas quatro aldeas apenas, que 

verdadeiramente merecem o nome de -Missões-, onde se promove a cathequese dos 

selvagens” deixando claro o projeto de estado de expropriação das terras indígenas. E a 

respeito da lei que extinguiu os diretórios que não rendiam lucros e já estavam com 

índios classificados como catequizados e civilizados continuava: 

(...) todas as demais como disse, não merecem os sacrificios e despesas que 
com ellas se fazem. Assim também parece pensar esta Assembleia quando 
pelo Art 1º paragrafo 7 da lei nº 454 autorisou a susppressão da despesa com 
os directores; assim tambem pensa o governo Imperial que, concedendo á 
requisição minha a consignação de 4 contos de réis com aldeamentos á 
margem dos rios Pardo  e Gequitinhonha.111 

Neste mesmo relatório João Maurício Wanderley informou que mandou um: 

Mandou-se um Missionário á margem do Rio Pardo para procurar 
cathequizar os Índios que ali tem apparecido e commettido hostilidades 
contra os habitantes. O mesmo tem succedido para o lado da Villa do Prado, 
e como a parte ecclesiastica d’este termo pertença ao Bispado do Rio de 
Janeiro, requisitei ao Ex.mo Ministro do Império um Missionário, que 
munido das precisas faculdades se empregue na catequese.112 

Um ano depois em 1855 afirmou que:  

Persuadido de que brandura muito se pode conseguir, e reconhecendo que a 
cathequese religiosa, apesar de pequenos resultados, tem com tudo sido a 
mais efficaz, nomeei dous novos missionários, um para o rio Pardo, e outro 
para a Villa do Prado, com o fim exclusivo de cathequisar os indios bravios, e 
espero que algumas vantagens se colhão d'esta medida.113 

Deu continuidade a esta representação em 1855, ao dizer “(...) que não há 

possibilidade muito menos utilidade para a conservação dos descendentes dos índios em 

uma perpétua tutela fato que os mantém em “lastimoso estado de inferioridade em 

relação a outros cidadãos da mesma condição e educação” (...) e ainda completou: 

Reprovo o emprego de meios de força, ainda que por d'elles lançarem mão 
seja difficil criminoar a homens que se vêem nos desertos expostos sem 
defeza a fúria de um inimigo astucioso, barbaro e vingativo". "A' proporção 
que se forem abrindo novas comminicações com a provincia de Minas, e 
povoando as terras ainda deshabitadas, mais facil será o domestical-os, se é 
que essa raça desgraçada não está condemnada a extinguir-se ao contacto da 
civilisação!114 

                                                           
111RPPB.1854.p. 29. 
112RPPB.1854.p. 35. 
113RPPB.1855.p. 21. 
114RPPB.1855.p. 21. 
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Era uma representação consistente e que baseou por toda a década as ações de 

cathequese como a estratégia correta quanto aos índios. Em 1856, o presidente de 

província, o Comendador Alvaro Tiberio de Mocorvo e Lima, afirmou que “parecendo-

me porem que mais do que nunca deveriamos empregar todos os meios suaves de trazer 

á civilização a nossos irmãos errantes, certos como devemos estar, de que a força nada 

consegue dos indios, antes mais os indispõe, e afugenta”. 

Em 1856, Comendador Alvaro Tiberio de Mocorvo e Lima relata que na aldeia 

de S. Pedro d'Alcantara, povoada de índios Camacans, aos quais foram estabelecidos 

naquela aldeia pelo Frei Ludovico de Liorne, e na data em questão regidos pelo 

“enérgico” Missionario Fr. Vicente Maria d'Ascoles, “que os tem acostumado á vida 

laboriosa, de descuidados e indolentes que erão, possuem uma lavoura de vinte mil pés 

de café, vinte mil de cacau, e grande abundancia de arroz, e mandioca: nella reina a 

melhor ordem possivel”. 

De acordo com a tabela 8, com base na análise dos relatórios do Presidente de 

Província e do Ministério do Império, sob o regime de aldeamento seguindo os moldes 

de civilização de catequese os índios plantavam mandioca, milho, feijão, cacau, alguns 

tipos de legumes e sítios para subsistência. Ainda prensavam farinha de mandioca, 

pescavam, desciam madeiras de construção pelos rios próximos as aldeias, faziam 

serviços diversos, viajavam e trabalhos sem maiores especificações nos relatórios por 

salários. Na aldeia de Mirandellas se destaca o trabalho como vaqueiros que também 

aparece como forma de ocupação em outras aldeias. No entanto nesses relatórios não 

foram encontrados dados a respeito do valor recebido pelos índios pelos serviços 

prestados, se eram pagos diretamente aos índios ou aos responsáveis por sua tutela e 

nem a que se destinavam. É possível apreender que a mão de obra indígena era utilizada 

para além das fronteiras das aldeias pela sociedade envolvente. Que a inserção no 

mundo do trabalho estava se efetuando e que os índios estavam sendo incorporados a 

nação, ao mercado de trabalho. 



57 
 

TABELA 8- REFERENTE À OCUPAÇÃO DOS ÍNDIOS 

COMARCA NOME DA ALDEIA 1851 1852 1853 1859

ABRANTES PLANTAÇÃO E PESCA
PESCA E LAVOURA EM 

MENOS DE 1/3 DAS 
TERRAS

MASSARANDUPIÓ PESCA

PEDRA BRANCA NO 
TERMO DA TAPERA

LAVOURA EM PARTE 
DAS TERRAS E 

PRENSAM FARINHA DE 
MANDIOCA

SANTO ANTONIO E 
PRAZERES

NOSSA SENHORA 
DOS PRASERES

ALGUNS EM LAVOURA 
DE MANDIOCA E 

DEMAIS DELES EM 
CONDUZIR MADEIRAS 
DE CONSTRUÇÃO PELO 

“RIO PARA VILLA DE 
JERQUIRIÇA, D'ONDE A 

ALDÊA DISTA 1 
LEGOA”

NOSSA SENHORA DA 
SAUDE

PEQUENOS SÍTIOS 
CULTIVADOS POR 

POUCOS INDIOS OS 
DEMAIS TRABALHAM 

POR SALARIO, ALGUNS 
PLANTAM MILHO E 

FEIJÃO

POUCOS INDIOS 
CULTIVAM MILHO E 
FEIJÃO OS DEMAIS 
TRABALHAM POR 

SALARIOS EM 
DIVERSAS OCUPAÇÕES

SOURE
LAVOURA, PESCA E 

VIAJAM POR SALARIO

PLANTAÇÃO E 
OUTROS TRABALHAM 

POR SALARIO

MIRANDELLAS

POUCOS SÃO 
LAVRADORES QUASE 

TODOS SERVEM DO 
VAQUEIRO

VIVEM DE SALARIO NA 
MAIOR PARTE E 

ALGUNS PLANTAM 
MANDIOCA E 

LEGUMES

48 SE OCUPAM EM 
LAVOURA OUTROS EM 

CRIAÇÃO DE GADO 
PESCA E ALGUNS 

PLANTAM MANDIOCA

JACOBINA
BOM JESUS DA 

GLORIA

ALGUNS  VIAJAM POR 
SALARIOS E 
PLANTAÇÃO

ALGUNS VIVEM DE 
LAVOURA, A MAIOR 
PARTE EMPREGA-SE 
POR SALARIOS EM 

SERVIÇO PARA 
HABITANTES DA 

VISINHANÇA

SANTARÉM
LAVOURA DE 

MANDIOCA, ARROZ  E 
CAFÉ.

S. FIDELLIS

ALGUNS SE EMPREGAM 
EM LAVOURA DE 

MANDIOCA E A MAIOR 
PARTE EM CONDUÇÃO 

DE MADEIRAS PELO 
RIO

A MAIOR PARTE VIVE 
DE DESCER MADEIRAS 

PELO RIO E ALGUNS 
POUCOS SE 

EMPREGAM NA 
LAVOURA.

TRANCOSO

LAVRADORES DE 
OUTRA ROÇA A 

MARGEM DO RIO 
FRADES

S. PEDRO 
d'ALCANTARA

EMPREGAM-SE NA 
LAVOURA COM 

BASTANTE ATIVIDADE

PLANTAÇÃO DE 
MAIS DE 20MIL PÉS 

DE CAFÉ, MAIS DE 20 
MIL PÉS DE CACAU, 

E PRODUZ FARINHA, 
ARROZ, FEIJÃO.

SANTO ANTONIO DA 
CRUZ

PLANTAM MANDIOCA 
E ALGUNS LEGUMES 
PARA SUSTENTAR-SE

PLANTAM MANDIOCA 

VALENÇA

 DA MATTA

“NA CULTURA 
DE GENEROS 

ALIMENTICIOS
QUE POUCO 

MAIS DÃO DO 
QUE O 

NECESSARIO 
PARA SEO 

SUSTENTO”.

NAZARETH

DESCIMENTO DE 
MADEIRAS DE 

CONSTRUÇÃO PELO 
RIO PARA VILLA DE 

JERQUIRIÇA,

ITAPICURÚ

MONTE 
SANTO

MASSACARAS

48 ADULTOS 
EMPREGÃO-SE EM 

LAVOURA, 4 EM 
CRIAÇÃO DE GADO, E 2 

EM OFICIOS 
NECESSARIOS.
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Contudo, no final da década outras visões surgiram. Contrapondo-se aos 

anteriores João Lins Vieira Consensão de Simbu, em 1857, enquanto presidente de 

província afirmou: “Nenhum progresso sensível tem tido este ramo do serviço, o que eu 

me faz crer, que os meios até agora empregados não são os mais conducentes ao fim, 

que se deseja”. E dando continuidade a seu parecer, 

(...) não se deve esperar, que a cathequese faça grandes progressos. Parece-
me que o meio de transformar pouco a vida nomada dos indigenas é offerecer 
-lhes mais pontos de contacto com a vida civilisada, collocando centros de 
população christã em lugares apropriados.115 

Em 1858, o vice Presidente de Província Manuel Messias de Leão expôs que: 

Este ramo de serviço continua, como nos relatorios anteriores se tem exposto, 
sem offerecer resultado algum que mereça relatar: é muito diminuto o 
numero dos Missionarios, e poucos indigenas podem elles chamar ao gremio 
da Religião, e á civilisação.116 

Com os ideais de progresso e civilização influenciaram o governo e a elite do 

Império, a inserir o Brasil a meio das nações civilizadas e ao Império a medida que o 

país se modernizava era necessária uma melhor estruturação do aparato administrativo. 

Em 1860 é criado o Ministério Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 

responsável por diversas temáticas incluindo a atuação da secretaria em relação as 

determinações da Lei de Terras, Departamento Geral de Terras Públicas e as terras 

indígenas e os aldeamentos passaram a depender diretamente das decisões e 

fiscalizações da mesma. 

O presidente de Província da Bahia em 1860 apresenta a situação de algumas 

aldeias demonstrando que em algumas aldeias as estratégias obtiveram resultados 

esperado; a posse das terras indígenas nas quais foram arrendadas pelas câmaras 

provinciais ou para pessoas particulares e com menos sucesso por parte do estado foram 

invadidas pela sociedade envolvente. Em contrapartida as táticas foram mais eficazes 

demonstradas através das “hostilidades”, abandonos e invasão das aldeias pelos índios 

que não se subordinam a catequese ou se apropriaram delas enquanto própria tática. 

 

                                                           
115RPPB.1857.p. 29. 
116RPPB.1858.p. 7. 
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TABELA 9- A RESPEITO DA SITUAÇÃO DE ALGUMAS ALDEIAS EM 1860 

 

LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO EM 1860
Santa Cruz HOSTILISADAS PELOS MONGOIÓS E OITRAS TRIBUS SELVAGENS
Mucury TAMBÉM PERSEGUIDAS PELOS SELVAGENS
Peruhype ALDEIADAS EM TERRAS DE UM FAZENDEIRO
Prado AINDA MUITOS NAS MATTAS, TERRENO ARRENDADO PELA CAMARA
Barra do Salgado INFESTADA PELOS SELVAGESN
Caximbo CAPELLA, TERRENO INFESTADO POR SELVAGENS.
Olivença TERRENO EM PODER DA CAMARA
Remedios INTERNADOS NAS MATTAS, TERRENO TOMADO PELA CAMARA.
Brejo dos Frades FORMADA DE INDIOS, QUE SE RETIRARÃO DAS ALDEIAS DE SANTO ANTONIO DA GLORIA
Mucuxatiba EM ABANDONO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os povos indígenas foram expropriados, explorados e alvo de uma campanha 

que os viam como mão de obra e impunham isso a qualquer custo a troco de uma 

suposta nacionalidade brasileira que desconfigurando suas práticas culturais e religiosas 

expropriaram também o direito a terra em prol de um projeto de nação e em prol dos 

latifundiários. 

O enquadramento indígena no regime constitucional brasileiro e a tentativa de 

um tratamento igualitário trouxeram consequências desastrosas para os direitos dos 

índios, pois anularam completamente os direitos tradicionais sobre as terras, por eles 

ocupadas, os nativos a partir desse momento necessitariam de documentos dentro dos 

termos legais para possuírem direitos sobre as terras que eram seu lar e meio de 

subsistência, tiveram que resistir por meio da força ou apropriar-se dos costumes da 

sociedade envolvente e significá-los. 

A permanência das práticas e legislações coloniais durante o império 

demonstrou que o ideal da corrente de independência não era suficiente para 

proporcionar melhorias quanto mais a equiparidade entre os povos. A elite latifundiária, 

colonos europeus, os governos locais, provinciais e da união apesar de aprovarem leis 

que às vezes no discurso fosse para o benefício do indígena se apropriavam e recorriam 

a práticas clandestinas ou até nas instaurações de emendas que lhes propusessem gerir a 

seu favor a situação. 

“Os índios se transformaram, misturaram-se entre diversas etnias por vezes 

obrigados pelos descimentos e políticas de nação, além do próprio contato natural com 

as guerras por território e resistência torna-se difícil” como afirma Maria Celestino em 

detectar entre eles sinais de descendência, afirmação a que grupo étnico pertencem e 

principalmente quanto manutenção e perpetuação de seus costumes, inclusive pela 

limitação das fontes. Nos relatórios analisados não são levados em consideração a rotina 

e a obtenção de dados dos costumes dos índios na convivência da aldeia. Sabe-se que os 

aldeamentos foram redutos para a construção de novos hábitos e costumes. 

As fontes nos permitem evidenciar os esforços que os missionários tinham pra 

superar os limites apontados pelos presidentes de província. Assim como as táticas de 
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sobrevivência que os índios utilizaram para aproveitarem das vantagens que lhes 

interessavam. A adaptação e criatividade dos indígenas são colocadas em evidência 

quando se analisa a contra-pelo as práticas classificadas como subalternizantes e 

opressoras. São nas tensões das experiências que surgem as necessidades de criar as 

táticas. Nesse contexto é indissociável a análise do tema sem os conflitos entre 

colonizadores, sociedade envolvente e os índios.  
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COMARCA NOME DA ALDEIA 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1860

ABRANTES 221 INDIGENAS 220 INDIGENAS 220 220 230 230

MASSARANDUPIÓ
115 FAMILIAS ALEM DE 204 
FILHOS MENORES DESSES 

PAIS

115 FAMILIAS ALEM DE 319 
INDIVIDUOS

320 320 320 320

PEDRA BRANCA 
257 INDIOS QUE SE ALISTARAM EM 
1851 FALTANDO ALGUNS MENORES

300 350 200 235

SANTO ANTONIO E 
PRAZERES

54 FAMILIAS COM 124 
INDIVIDUOS

54 FAMILIAS COM 111 INDIVIDUOS 72 80 108 172

NOSSA SENHORA DOS 
PRASERES

27 FAMILIAS COM 98 
INDIVIDUOS

27 FAMILIAS COM 98 INDIVIDUOS 60 60 65 104

SACOS DOS TAPUIOS 82 FAM MAIS 90 FILHOS 82 FAMILIAS 172 INDIVIDUOS
50 INDIOS MONGOIOS 

OU COMACANS/170 
INDIVIDUOS.

180 150 180

TAPUIAS
NOSSA SENHORA DA 

SAUDE
131 INDIOS 131 INDIOS 500 160 160 160

SOURE 277 INDIOS 277 INDIOS MANSOS 500 520 520

POMBAL 100 INDIGENAS
100 INDIOS PACIFICOS 

DESCENDENTES DE OUTROS 
CATHEQUISADOS HÁ MUITOS ANOS

214 220 230 230

MIRANDELLAS 300 INDIOS

520 INDIOS DESCENDENTES DE 
OUTROS PACIFICADOS HÁ MUITO 

TEMPO PROGRESSIVA A 
POPULAÇÃO NA ALDEA OU TEM-SE 

REUNIDOS OS QUE HAVIAM 
DISPERSOS

580 550 540

MASSACARAS 144 INDIVIDUOS 144 INDIGENAS MANSOS 144 150 150 150

RODELLAS
32 FAMILIAS COM 132 

INDIVIDUOS
83 FAMILIAS COM 132 INDIVIDUOS 180 130 140 160

BOM JESUS DA GLORIA VARIOS INDIOS
TEM DE RESTO 42 FAMILIAS 50 

INDIVIDUOS
50 60 65 65

SANTARÉM
68 INDIOS NÃO CONSTA 
QUANTAS INDIAS TEM

68 CAZACS COM 200 INDIGENAS 
PACIFICOS DESCENDENTES DOS 

QUE JÁ FORAM JUIZES E 
VEREADORES

71 70 70 200

S. FIDELLIS

50 FAMILIAS, 3 VIUVOS, 16 
SOLTEIROS 41 CASADOS 1 
VIUVA E 105 MENORES, AO 

TODO 207 INDIVIDUO

60 FAMILIAS 210 INDIVIDUOS 102 170 170

FICOU REDUSIDA Á 120 
INDIGENAS, 

EMPREGADOS NA 
DESCIDA DAS MADEIRAS 
POR TEREM MORRIDO 50 

DE EPIDEMIA DA 
CHOLERA NO MEZ DE 
SETEMBRO ULTIMO.

210

SANTA ROSA 95 100

BARCELLOS 200 INDIOS
200 INDIOS DESCENDENTES DE 
ANTIGOS INDIOS PACIFICADOS

200 200 200

S. MIGUEL 50
VILLA VERDE HE POUCO POPULOSA. 50 50 150

SANTA CRUZ 30 40 50

TRANCOSO
104 FAMILIAS COM 500 

INDIVIDUOS

104 FAMILIAS COM 500 INDIVIDUOS 
DESCENDENTES DE INDIGENAS HÁ 

MUITOS ANOS PACIFICADOS
500 500 500 500

S. JOSÉ DO MUCURY TEM MUITA POPULAÇÃO HABITADAS POR INDIOS PACÍFICOS 300 300 300

PERUIPE 40 40 40

PRADO
HABITADA POR INDIGENAS 

E POR BRASILEIROS DE 
OUTRA RAÇA

40 140 140 150

CATOLÉS
150 INDIOS COMACANS, 

QUASE TODOS AINDA 
ESTÃO SELVAGENS.

150 INDIOS COMACANS. HÁ 
POUCOS CHAMADOS A 

CATEQUESE, AINDA MUITO 
DESCONFIADOS E SUSCEPTIVEIS DE 

DISPERSAREM-SE, A NÃO SER, 
PERSUADIDOS POR MISSIONARIO.

20 FAMILIAS 
COMPOSTAS DE 93 

INDIOS DE 
MONGOIOS.

98 106 253

BARRA DO CATULÉS/ 
SALGADO

90 125 125

LAGÔA DO RIO PARDO
28 FAMILIAS 150 BOTECUDOS 

CATHEQUISADOS
150 BOTECUDOS 150

CACHIMBO/CAXIMBO 158

S. PEDRO d'ALCANTARA 300 INDIVIDUOS
300 INDIVIDUOS COMACANS OU 

MONGOIOS

38 FAMILIAS DA TRIBU 
CAMACAN QUE ALI 

HÁ COM 196 
INDIVIDUOS 

110 128 3025

SANTO ANTONIO DA 
CRUZ

13 FAMILIAS COM 53 INDIVIDUOS 
MOGOIOS

200 71 30

OLIVENÇAS
POR SEREM HÁ MUITO, 

DOMESTICADOS OS INDIOS
200 200 200

? BARREIRAS 200

? MUCUXATIBA 50

CAMAMU

PORTO SEGURO

CARAVELLAS

ILHÉOS

145 150 56 176

VALENÇA

ITAPICURÚ

MONTE SANTO

JACOBINA
NOSSA SENHORA DO 

SUHY
POUCOS INDIVIDUOS

NAZARETH

INHAMBUPE

DA MATTA

CAXOEIRA/ 
CACHOEIRA

RIO DE CONTAS
104 FAMILIAS COM 380 

INDIVIDUOS

ANEXO -POPULAÇÃO INDIGENA NAS ALDEIAS DA PROVINCIA DA BAHIA 
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