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POL1TICA INDIGENISTA, POL1TICA IND1GENA E SUAS 
RELAÇÕES COM A POL1TICA EXPANSIONISTA NO II IMPI!RIO 

EM MATO GROSSO* 

Edir Pina de Barros 
(Depto. de Ciências Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso) 

Trata, este artigo, de um estudo da política indigenista, da política 
indígena e suas relações com a política expansionista no decorrer do II 
Império em Mato Grosso, a partir de dados extraídos de relatórios de Di· 
retores Gerais de 1ndios e de Presidentes da Província ( 1) . Pretendemos, 
dessa forma, contribuir também para uma melhor apreensão da história 
indígena e do indigenismo no Brasil, através da análise das feições parti
culares que assumem nessa Província, em função de suas especificidades 
históricas e geo-políticas. O trabalho de Carlos Moreira Neto (1971) 
constituiu um ponto de partida precioso para as nossas reflexões. 

Correndo o risco de incorrer em erros ou de não extrapolar o limiar 
da superficialidade, ensaiaremos aqui uma tentativa de correlacionar os 
dados contidos nessas fontes documentais às questões estruturais da his
tória regional, tais como: relações com outras· províncias, questões de 
fronteiras internas e externas, comércio e reordenações das forças produ
tivas no decorrer do processo histórico da região . 

( *) - Trabalho apresentado no VIII Encontro Anual da Associação NacionaJ 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), . GT História Indí
gena e do Indigenismo, coordenado pela Dr~ Manuela L. Carneiro da Cunha · 
Aguas de São Pedro, 23 a 26 de outubro de 1984. 

Revista de Antropologia, (30/31 /32, 1987 /88/89). 
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"Nenhuma província do império, á excepção talvez das do Pará 
e Goyaz, tem tanta necessidade con10 esta de um systema semelhante 
ao estabelecido pelo decreto nº. 426 de 24 de julho de 1845, e a 
nenhuma por certo aproveitaria tanto a organização e direcção pres
criptas para as aldêas se se pudesse encontrar pessoas aptas, desinte
ressadas, de boa moral e zelosas para as directorias: mas taes individuos 
são raríssimos, e sem esta condição essencial terão de ser mallogra
das"2 . 

A conquista e defesa das fronteiras, a localização dos veios auríferos 
e diamantíferos, o escoamento da produção rumo aos portos litorâneos, 
através das rotas monçoeiras e caminhos terrestres, orientaram a ocupação 
de terras e territórios indígenas por colonizadores potugueses, no decorrer 
do século XVIII. Apesar de declínio considerável, a mineração, nas pri
meiras décadas do século XIX, ainda representava peso significativo na 
balança de exportação mato-grossense. Dela se beneficiavam, a nível da 
região, os comerciantes locais, através da sua circulação, que permitia a 
importação de bens manufaturados e exportação de ouro e diamante. 
Além desses minérios, a prata contrabandeada nas fronteiras, concorria 
para a ampliação da capacidade de importação da capitania. 

Durante esse período, marcado pela defesa militar das fronteiras 
e pela extração de minérios, registram-se relações de aliança e conflito 
entre índios/colonizadores, índios/índios e índios/negros, fragilmente traba
lhadas pela historiografia mato-grossense, o que inviabiliza uma apreensão 
melhor ·da formação social mineira nessa região. 1! inegável, todavia, a 
importância da força de trabalho indígena junto às atividades monçoeiras 
e mineradoras . A introdução do escravo negro não a faz desaparecer 
(vide SI QUEIRA, 1982) . Excetuando-se trabalhos mais recentes (ALEIXO, 
t 980 e LENHAR O, '1982), a presença dos índios é tratada como um pro
blema a ser enfrentado ao lado das feras, insetos e doenças que "infesta
vam" a região . . . Dessa forma, enfatizando somente as relações de con
flito, terminam por reproduzir e realimentar uma visão preconceituosa 
com relação às sociedades tribais, em detrimento de uma análise mais sig
nificativa das relações de aliança e do papel desempenhado pelo indígena 
no processo 'de conquista e colonização de Mato Grosso. 

Com o declínio da atividade mineradora, as relações índios/ coloni
zadores são redefinidas em função da reordenação das forças produtivas. 
Durante o I Império, a província de Mato Grosso enfrentou problemas 
sérios de empobrecimento dos cofres públicos, dificuldades de auto-susten
tação e de reordenação de suas forças produtivas. Intensificam-se as ati· 
vidades voltadas para o autoconsumo e subsistência e para elas carreou-se 
não somente a mão de obra escrava negra, mas a maior parte da popula· 
ção (Cf. ALEIXO, 1980:4). 
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Os comerciantes locais, os que mais acumularam durante esse largo 
período, passam a desenvolver a agricultura e a pecuária que, associadas 
ao contrabando da prata e do gado, minimizavam os déficits que se soma
vam, devido à queda do poder aquisitivo ocasionada pelas mudanças es
truturais ocorridas. A política regional é controlada pelos grupos hegemô· 
nices formados por comerciantes que, em regra, tinham suas atividades 
desdobradas em criadores de gado e senhores de engenhos . Os principais 
produtos exportados, além do diamante e da prata contrabandeada, são o 
couro, a aguardente e o açúcar. Açúcar, rapadura e aguardente abastecem 
a Bolívia e Paraguai, de que se importava o fumo, sal, algodão, gado e 
carne salgada . O gado também era comercializado. nos inercados de Minas 
e . São Paulo (ALEIXO, 1980:6). A extração do diamante, liberada a par
tir de 1805, ocorre fundamentalmente na região de Diamantino e A.lto 
Paraguai, sustentando a atividade mercantil até por volta de 1850 (cf. 
ALEIXO, 1980: 18). 

Outro produto que viria a integrar a pauta de exportação da provín
cia foi a poaia, cuja exportação passou a ser realizada de maneira siste-
1nática a partir de 1835. 'É só no finar do li Império que a erva-mate e a 
borracha ganhariam expressão enquanto atividade econômica. As rotas 
fluviais continuam a ser utilizadas como principal 'recurso para o escoa
mento da produção, complementadas pelas rotas terrestres. 

A província, por volta de 1822, contava com uma população rareada 
cerca de 30. 000 habitantes, ou seja, a n1es1na de cem anos antes -

sendo os principais núcleos Vila Bela (6. 000 hab.) e Cuiabá (cerca de 
20. 000 habitantes). Desse total apenas 12º1Ó era de "gente branca" (cf. 
LENHARO, 1982:66). Ou seja, 87% dessa população, nproximadamente, 
acl1ava-se · concentrada nesses · dois núcleos ao norte da província. Isto 
representava um problema grave para uma região localizada em área de 
fronteira, conquistada através do uti possidetis e ainda não plenamente 
garantida. Daí a necessidade de "domesticar', sociedades tribais. 

Dentro desse quadro de crise econômica, social e política pode-se 
entender a colocação do presidente 'da província em 1846, quando diz 
que "Nenhunia província do bnpério, á excepção talvez das do Pará e · 
Goyaz, tanta necessidade 'como esta de um systema semelhante ao estabe
lecido pelo decreto nº. 426 de 24 de julho ele 1845 . .. ". 

Faceta particular de uma política de reordenação das forças produtivas 
e de colonização, fundamentalmente em regiões em que a crise econô
mica se agudizava, a política indigenista que se forja no fim do I Im
pério e que ganha expressão no chamado "Regulamento das Missões", 
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delineia as futuras relações a serem estabelecidas entre Igreja, Estado e 
Sociedades Tribais . 

A Diretoria Geral dos lndios da província de Mato Grosso foi cria
da no ano de 1846 . Por decreto de 7 de dezembro desse mesmo ano foi 
nomeado o primeiro Diretor Geral Joaquim Alves Ferreira, ·o qual perma
neceu no cargo até 1850, quando foi substituído pelo Capitão Henrique 
José Vieira . Seu primeiro relatório data de 2 de dezembro de 1848, e 
contém valiosos dados para a recuperação da. história indígena e do in
digenismo na província de Mato Grosso. Apresenta um quadro sinótico 
das nações indígenas conhecidas em Mato Grosso, sua localização e popu
lação . Ressalta que embora os " . . . escriptos que tratão da corographia d' 
esta Província fazem menção a mais de 70 nações aborigenas, he porém 
de advertir que algumas deixarão d'existir, e dellas resta o nome conserva
do pela tradição, outras muitas vistas e noticiadas em época mais ou menos 
remotas por viageiros e bandeirantes são prezentemente desconhecidas, e ha
bitão por ventura os sertões, que nunca forão, ou que deixarão por nós de 
ser trabalhados, como seja v g 'o vasto território que fórma o angulo de 
norte d'esta provincia, comprehendido entre o Tapajoz e o Rio das Mor
teg"79. 

Nesse relatório, apresentado em forma de ofício, o Diretor Geral dos 
índios informa sobre os grupos indígenas conhecidos ou de que se tem 
referência, sua população, localização, índole, indústrias, recursos que 
oferecem para o comércio e lavoura, ·relações com outras sociedades indí
genas e com os colonizadores, enfim, uma gama de informações que pro
cura responder às instruções contidas no Regulamento de 1845. 

Com base nas informações detidas, e levando em consideração o grau 
de subordinação das sociedades indígenas, o primeiro Diretor Geral dos 
índios elabora uma classificação das diversas sociedades em três "cate
gorias" assim descritas: "1ª. as que vivem sob as nossas vistas; a 2ª. as 
que vivendo ainda no primitivo estado de independência, todavia relacio
não-se comnosco, e a 3a. as que nos hostilizão e mostrão-se não dispostas 
a mudarem seo modo de existencia"9 1 

• 

Para cada uma dessas categorias - que no seu conjunto expressam 
um contínuo entre dois polos, ou seja, de "mansos" a "bravos" ou "hos
tís" - delineiam-se estratégias para nortear a política indigenista. 

Dada a variedade de situações e a riqueza de dados optamos por 
submeter as informações e estratégias previstas para a ação diante dessas 
sociedades indígenas a uma ordenação que permita visualizá-las em con
junto, observando para tanto as categorias estabelecidas pelo Diretor Geral. 
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NOMES 

Cayuás(2) ( •) 

Chamacôcost2) 
Guaycurus divididos em Cadi'ftos(2), 
Beaquéos( 1 ) • Catagu&ls(l) e Guatic
déos( 1) 
GuanáJ, divididos em Guads(l), Ki
nikinaos( 1). Terênas( 1) , e Layanas(I) 
Guáxys( 1) 

Guatós(2) -

Bororós da Campf(I) 
Bororós Cílbaçaes( l) 
Cayapós(I) 

Coroados ( 3) 
Bacairys(2) 

1 

Cajabys(3) 
Barbados()) 
Parecys(2) 
Mambarés(2) 
Cabixys(J)· 
Nambiquáras(3) 
Tapanhunas( 3) 

Apiaoás(2) 
Mequens(3) 
Guarayos(2) 
Cautarios(3) 
'Pacás(3) 
Scnabós(3) 
Jacarés(2) 
Caripunas(2) 

Araras(3) 

LUGARES QUE HABIT ÃO 

lmmediaçõcs do rio Ivinheima 
· lmmediações do rio Paraguay e Bahia Negra 

lmmediações dos: rios Paraguay e Mondego 

lmmediaçõcs dos rios Paraguay, Mondego 
e Cuiabá 
lmmediações dó rio Mondego 
Rios Paraguay e São Lourenço, 
e · Lagôas Gahyba e úbcraba 
lmmcdiações do rio Paraguay 
Immediaçõcs do rio Jaurú e Cabaçal 
Cabeceiras dos rios São Lourenço, Taquary, 
Paraná e Paranahyba 
Cabeceiras do Rio São Lourenço 
Cabeceiras do rio P:iranatii:iga 

" 
Cabeceiras do rio Vermelho 
Serra e Campos dos Parecys .. 

.. 

.. 

.. 

.. 
Immcdiações dos rios Arirtcis e do Peixe 
Tmmediações dos rios Arinos e Tapanrunas 
Immediações dos rios Arinos e J urucna 
lmmcdiações do r io Guaporé 

" .. 
.. .. 

l mmediações do rio Mamoré 

" .. .. " 
lmmediações das Cachoeiras dos rios Mamoré 
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Nessa primeira categoria estão incluídos grupos indígenas que se 
fazem presentes desde as primeiras décadas do século XVIII, nas rotas 
monçoeiras do sul como os Guaycuru (Beaquéo, Catoguéo e Guatiedéo) 
e os Guaná (Terêna, Kinikinao e Lavana) . Grupos estes que, associa
dos aos Paiaguás, formavam um núcleo de resistência à invasão portuguesa, 
sendo que já haviam sido contatados por espanhóis no decorrer do processo 
de ocupação dessa região. Foram concentrados próximos aos Fortes e pre
sídios como os de Albuquerque (hoje Corumbá) e Miranda, atual cidade 
que cons~rva o mesmo nome. Foram alvos de uma ação militar 'que se vol
tava para a conqu'ista e garantia da soberania portuguesa na região de fron
teira . 

A título de exemplo, citamos a criação do Presídio de Nova Coimbra 
em 13 de dezembro de 1755, cujas finalidades podemos apreender na 
seguinte passagem: 

Foi S . Ex. informado de que seria util e necessario fazer-se algum 
estabelecimento ou fortaleza 'na margem oriental do Paraguay, junto da ,.,. 
barra que n'elle faz o lpanenia, ou no sítio denominado Fecho dos Morros, 
já para evadir a fuga dos escravos e facinorosos, o impedir aos hespanhois 
a viagem para as minas dos dian1antes nas cabeceiras do dito Para.guay, 
presentemente vedadas, já para assegurar um grande numero de leguas 
de navegação e posse sobre o mesmo rio, e já para freios doS. insultos que 
os indios Paiaguás e Cavalleiros commetem aleivosos, muito principalmen
te as negociantes que viajam pelos rios até Ararataguaba na capitania de 
São Paulo . Por estas razões mandou V. Ex. com ef feito estabelecer alli um 
presídio na Nova Coimbra . .. " (COELI-10, 1850: 187). 

Grande parte da atenção se voltava para os Paiaguá e Guaycuru, 
que estabeleceram entre si aliança para fazer frente à invasão do coloni
zador. Na região do 'Chaco, cortada pelas nionções do sul, formaram um 
verdadeiro bolsão de resistência . Depois de inúmeras expedições militares 
enviadas contra eles, foi assinado um tratado de paz em Vila Bela, no ano 
de 1791. Através desse tratado com os Guaycurus, estes foram declara
dos "súditos da Corôa portuguêsa" e por ela protegidos. Foi delineada a 
área entre o Mboteteu (rio Miranda) e o lpanê enquanto território tutela
do, estabelecendo-se assim a suzerania sobre ele (cf. BASTOS, 1972: 159). 

A aliança com os Guaná, compreendendo os sub-grupos Terêna, 
Layana e Kin_ikinao, por outro lado, era desejada tanto pelos portu
gueses quanto pelos espanhóis, pelo fácil aproveitamento de sua mão de 
obra, visto que trocavam trabalho por salários e já faziam intercâmbios 
comerciais (BASTOS, 1972:35) . 

As alianças estabelecidas com sociedades tribais visavam também 
a fortalecer uma política de conquista territorial que tinha por base a ex-
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pansão do comércio (vide ROSA, 1982) e o uti possidetis mantendo sob o 
domínio português importante rota de navegação do Paraguai, cujos direitos 
de posse e navegação ficaram com os colonos espanhóis pelos tratados de 
Madrid (1740) e Santo Ildefonso (1777) . 

Tratava-se, pois, de controlar focos de resistência e estabelecer rela
ções de aliança com grupos de evidente importância para a expansão do do
mínio português, e manter rotas de comércio . 

A política 'indigenista nortea-se pelo binómio: defesa contra os ín
dios e aproveitamento de sua mão de obra . Com as mudanças estruturais 
ocorridas pela decadência da mineração e com a conseqüerite proliferação 
das atividades de subsistência e auto-consumo, por um lado, e ampliação 
das fazendas de criação de gado e cana de açúcar, por outro, forjam-se fa
cetas particulares nas relações índio/ colonizadores, no decorrer do período 
imperial em Mato Grosso . Para isso também concorreu a impossibilidade 
de reposição da mão de obra escrava, seja pela queda do poder aquisiti
vo, seja pela inibição do tráfico negreiro . 

No II Império ainda vivem esses grupos indígenas sob controle basi
camente militar, constituindo importante fonte de manutenção das rotas 
fluviais. Alguns deles produzem mais que o necessário para a sua subsis
tência, como os Cataguéo e os Guaná. São produtores de gêneros alimen
tícios básicos (milho, batata, cará, abóbora, cana, mandioca, arroz e fei-

' jão). Processam grãos e fibras vegetais obtendo rapadura, farinha de man-
dioca, redes e tecidos. São criadores de gado (cavalar e lanígero) - a 
ponto de os Guaná transformarem sua carne numa das principais fontes de 
recursos alimentícios além da carne de aves e porcos. 

Todos entendem o português e, em grau variado, falam . Vendem e 
permutam os excedentes por bens que não produzem, como ferramentas, 
aguardente, espingarda, pólvora, chumbo e mesmo gado "cavalar ou va
cum". Enquanto força de trabalho "ajustam-se como jornaleiros para di
versos serviços", em diversos pontos da Província, principalmente aqueles 
ligados a atividades de navegação, principal meio de escoamento da pro
dução da província e que persiste enquanto tal até às primeiras décadas 
do século XX . 

Relações comerciais e de trabalho são registradas nos documentos e 
relatos de viajantes, não sendo um dado particular do II Império. São ilus
trativos dessas relações os casos dos Guaycuru, possuidores de nume
roso rebanho de gado cavalar e que "às vezes vão vender em Cuaibá 
animais de sela por 9$000 ou 10$000" (FLORENCE, 1941 :90), e dos Gua
ná, que vendiam "peças de roupas, cintas, suspensórios, cilhas de celim 
e tabaco. Grande parte deles empreg~se nas plantaçõeS! e moendas a 
ganharem dois ou três vintens por dia além do sus.tento, ou então entre-
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gam-se à pescaria, indo levar o peixe à cidade de Cuiabá, em cujo porto 
habitam numas choupaninhas" (idem: 103). 

São todos qualificados como "dóceis e submissos" , embora reprimam_ 
"a inclinação ao roubo e a matança pelo medo da punição". Entretanto, o 
conceito de "dócil" tem por parâmetro relações que .estabelecem com os 
colonizadores. O fato de existirem guerras inter-tribais não impede que 
sejam considerados "mansos" e "dóceis". Ao contrário, as relações de 
conflito entre sociedades tribais são utilizadas para atingir metas pré
estabelecidas . 

A orientação é de centrar sobre esses grupos toda a atenção (verba 
e recursos humanos), inclusive a presença de missionários, ferreiros, car
pinteiros, . professores de primeiras letras e música, dado o seu grande 
número, e pela conveniência de povoar-se a fronteira . Nessa área se con
centra uma produção relativamente significativa, principalmente se se levar 
em consideração as dificuldades enfrentadas na província, com relação ao 
auto-sustento ~ povoação. n para eles que se volta uma política mais acir
rada de domesticação de mão de obra para o sustento da economia interna 
e das atividades voltadas para a exportação. 

Nessa primeira categoria estão também presentes os Guáxy, consi-· 
derados como quase extintos, cujo modo de vida se assemelha ao dos 
Guaná e Guaycuru . 

Na mesma categoria, embora com características específicas, estão os 
Bororo da ·Campanha, os Cabaçaes e os Cayapó. Os primeiros, impor-· 
tantes por sua localização (divisa com a Bolívia) e os Cabaçaes e Cayapó 
por se fazerem presentes pas rotas comerciais terrestres que ligavam Çuiabá 
a Mato Grosso e a Goiás. Os Bororo da Campanha e os Cayapó, princi
palmente, são produtores de gêneros básicos, como a mandioca e milho, 
arroz, batata, cana, rapadura, redes, além de criação de porcos, galinhas, 
gado (vacum e cavalar) . Antes aguerridos, apresentavam também resistência 
aos colonizadores. Nessa época eram já considerados "mansos e dóceis", 
após enfrentarem várias expedições armadas contra eles. Os Bororo da 
Campanha, além de trocar excedentes por fazendas, ferramentas, aguar
dente, apreendiam desertores e escravos que fugiam para a Bolívia, garan
tindo assim o retomo de mão de obra escrava e militar para a província . 
Já os Cayapó, que já haviam sido aldeados em Goiás, concorriam enquan
to mão de obra, dado que "muitos se ajustavam ao serviço dos moradores 
do distrito e viajantes" e " . . . podem muito contribuir para que ~ povoe a 
nossa estrada desta capital para São Paulo" (p. 92) . 

A proposta é de empregar os meios apontados para os demais da 
categoria, anteriormente citados, embora em "mais pequena escala". 
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No seu conjunto esta categoria é composta por sociedades indígenas 
que representavam importante fonte de gêneros de primeira necessidade 
para o mercado interno da província e que através de troca. por bens ma
nufaturados entravam no rol da circulação de produtos. Constituíam impor
tantes fontes de mão de obra nos estabelecimentos rurais, para os viajan
tes e navegantes. Concorriam também para efetivar o domínio português 
em área de fronteira com população rarefeita, como as do Paraguai e 
Bolívia . Asseguravam e viabilizavam a exportação dos bens produzidos 
internamente na província, via rotas fluviais e terrestres, tanto para o 
mercado de outras províncias quanto -para o mercado ~'de fronteira", ou 
seja, pela via do contrabando. 

Quanto à segunda categoria, caracterizada como "os que vivendo 
ainda no antigo estado de independência todavia relacionam-se comnosco", 
é composta , em sua maior parte, por grupos indígenas que viviam na região 
norte da capital da província, às margens dos rios Juruena, Arinos, Gua
poré, Madeira, Mamoré, cabeceiras do Paranatinga ou nas suas imediações, 
como a Serra dos Pareeis e núcleos populacionais originários de atividades 
mineradoras, como Mato Grosso e Diamantino. São eles os Bacairy, Pa
recy, Mambaré, Caripuna, Jacaré, Guarayo e Apiacá. Na parte sul da 
Província, temos os Cayuá, ao sul de Miranda; os Chamacôco ao sul de 
Coimbra; os Cadiuéo às margens do Paraguai, também ao sul de Coimbra; 
e os Guató, canoeiros nômades do rio Paraguai e lagoas adjacentes, São 
Lourenço até à foz do Cuiabá. 

.. . N.o seu conjunto, apenas os Chamacôco e os Cadiuéo criam cavalos, 
sendo que os Cadiuéos criam também "ga~o lanígero" . Nela se encontram 
incluídos desde grupos indígenas que utilizam machados de pedra, como 
os Bacairy, grupos mais sede.ntários que cultiva~ gêneros agrícolas, a~é 
os Guató, nômades. Apenas os, Apiacá·, segundo informações desse re
latól'.io, produzem alé~ dÇ> _ qµe pre_cis_am para o seu ~ustento . . São_ carac
terizados enquanto "dóceis e m~Iisos", de índole pacífica para os colo
nizadores, embora se registrem guerras inter-tribais . Em grau variado, en
~endem e falam o português. Em regra, m-antêm relações com os coloni
zadores, seja na capital ou povoações, seja com viajantes e fazendeiros. 
Permutam com viajantes peles de onça e lontra, remos, peneiras,, cordas, 
redes, fumo, cavalos, por ferramentas, panos de algodão, aguardente. 
'f ambém realizam essas trocas em .povoações e fazendas. Pelos dados con
~idos no relato, apenas os Caripuna, Jacaré, Guarayo e Apiacá prestam 
serviços aos navegantes e viajantes, sendo que os Guarayos já são utili .. 
zados como vaqueiros na Fazenda Nacional. Destacam-se nessa categoria 
os· -Apiacá e Caripuna pelo apoio que prestam à navegação de Mato Grosso 
ao Pará, através da troça de alimentos por ferramentas e panos de algodão, 
assim também como pela sua participação enquanto mão de obra na na
vegação. 
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O Diretor aponta como importante a fundação de aldeia para os Cha
tnacôco, Parecy, Caripuna - restauração da aldeia que houve no desta
ca1nento do Ribeirão - e Apiacá, sendo este último da mais relevante 
necessidade. Somente os Caripuna, Apiacá e Guarayo já haviam sido 
aldeados junto a destacamentos militares. 

As instruções são de manter relações de amizade e fazer doações de 
brindes pois o aldeamento dos grupos indígenas dessa categoria em tem
pos futuros seria de vital importância para a redução de outros grupos, 
presentes na 3ª categoria dos hostís . Mantém-se a política secular de uti
lização índio para reduzir outras nações. 

Nota-se nítida a preocupação com os Apiacás, pelo ponto estratégico 
que habitavam na rota para o Pará, no Salto Augusto, e pela apropriação 
ue terras íérteis e ricas até então pertencentes ao Pará. 

Quanto à terceira categoria, é composta por nações indígenas que "nos 
hostilizão e mostrão-se não dispostos a mudarem seo modo de existência", 
ou seja, os Arara, Senabó, Pacá, Cautário, Mequem, Tapanhuma, Nam
biquara, Barbado, Cajaby, Cabixy e Coroados. Ldcalizam-se em sua 
1naioria na região norte da Província, nos rios Jamary, Cautarios, Mamoré, 
Guaporé, Mequens, confluência do rio Tapanhunas com Arinos, do rio 
dos Peixes com Arinos, Campos do Pareeis e cabeceiras dos diversos ga
lhos do rio São l,ourenço. Não possuem criação de animais, vivendo basi
camente da caça e da pesca, completamentadas por lavouras feitas com ma
chados de pedra, ou por coleta de frutos silvestres. Vivem em guerras 
inter-tribais. São qualificados como "bravios" e "traiçoeiros", por faze
rem resistência aos colonizadores, atacando arraiais e viajantes. Não acei
tam os brindes deixados para atraí-los. 

Com exceção dos Coroados e Cabixy, a estratégia proposta é de adiar 
a sua redução "salvo se se offerecer occasião favorável" (p. 94). 

Os Coroados e Cabixy, são destacados por atacare·m moradores dos 
arraial e sítios próximos a Mato Grosso {Cabixy) e prpximo à capital da 
Província (Coroados). Contra eles já se havia expedido várias bandeiras, 
com o objetivo de destruir o maior número possível de pessoas. Tratava-se 
de núcleos urbanos importantes para as rotas de comércio, sendo que os 
estabelecimentos rurais forneciam apoio estratégico e mantimentos para os 
viajantes e tropas que cruzavam a região, rumo ao Pará, Minas ou Goiás. 

A estratégia para a sujeição dessas duas sociedades tribais continua 
sendo a mesma utilizada anteriormente: expedir bandeiras e àprisionar 
índios que posteriormente. serviriam de intérpretes . e intermediários . Caso 
continuassem resistindo, a orientação era a de exterminá-los à força. 

~------- --- ~ -
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Dando continuidade às suas considerações, trata dos "meios práti
cos" para levar a efeito as medidas indicadas, quais sejam: recursos mone
tários e humanos. Quanto aos recursos monetários, aponta para a ver
ba insuficiente destinada à catequese, levando-se em conta "os brindes 
principalmente em ferramentas' de lavoura, cujo preço é relativamente enor
me nesta Província onde o ferro vende-se commumente em razão de 400 
réis a libra" . (p. 95) . 

Considera também que, dado ao fato de as aldeias não tere·m organi
zação análoga às que trata o regulamento, "não me parece convinhável 
alterar o tal qual regime, porque w governão as ditas aldêas, o que poderia 
cauzar espantos aos índios e despertar nelles sentimentos de desconfiança". 
(p. 95). E que "melhor parece esperar mais tarde, quando convencidos 
pela experiência de que nada intentamos a respeito delles que se não coa
dune com seu bem estar, facilmente prestar-se-h.ão ás modificações que forem 
necessárias para o seu governo e economia". (p . 95) . 

Quanto à recursos humanos, diz que "Demais, nesta Província tão 
pouco povoada fôra muito difícil e, em algumas localidades impossível 
achar homens ao mesmo tempo probos e dedicados que se quizessem in
cumbir das obrigações impostas pelo citado Regulamento aos Directores e 
empregados subalternos das aldêas" (p. 95) . Todavia, indica nome de cida
dãos "que por natural inclinação e zelo do serviço publico, não duvidarão 
encarregar-se de exercer sobre os mesmos huma sorte de inspecção nos 
termos dos paragrdphos oito, nove, dez, onze, doze, dezesseis, dezessete e 
dezoito do Artigo 2º do Regulamento" (p. 95). 

As pessoas indicadas são· todas elas, via de regra, criadores e lavrado
res abastados, senhores de engenho, "negociantes capitalistas". 

No decorrer do decênio 1848-1858, algumas das metas traçadas pelo 
primeiro Diretor Geral dos f ndios da Província foram atigidas . Isto pode
se detectar a partir dos relatórios dos Direitos Gerais subseqüente.s. 

No relatório datado de 31 de dezembro de 1858, o Diretor Geral dos 
fndios, João Baptista d'Oliveira, coloca que das aldeias " .. . quatro são as 
que nesta Província, já pela índole dos índios que as povoão, e há por 
não ma/lograrem as dinheiros e os trabalhos taé aqui dispendidos, estão 
no case de faer-se com ellas sacrificios, e são: 

1ª - A dos Guanás na Freguezia d' Albuquerque 

1ª - A dos Kinikináo - assente no 1'Wato Grande da mesma Freguesia 

2ª - A dos Terênas e Layanas, na Villa de Miranda 
3ª - A dos Guarayos, denominada de Santa Ignez - na cidade de Mato 

Grosso 

4ª - A dos Parecys, na . Vil/a do Diamantino" . (p. 93) 
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Percorrendo os relatórios dos diretores gerais anteriores podemos oh· 
servar as transformações ocorridas em cada uma delas, quais sejam: 

lª A dos Guaná e Kinikináo, Freguesia de Albuquerque 

a) . Mato Grande (Kinikináo) . 

28-12-1852: Considerada "Aldêa, propriamente dita", dirigida pelo Mis
sionário Capuchinho Frei Mariano de Bagnaia, que nela er
gueu a Capela de Nossa Senhora do Bom Conselho (cf. p. 18). 
Já conta com um professor de primeiras letras. 1! a aldeia 
" . . . que de pref erencia devemos nos occupar" (ideni) . O 
Missionário foi nomeado Diretor. 

09-04-1853: . "Muito tem· progredido sob a direção de Frei Mariano ... 
os meninos,. em numero de '"83, qontinu,arão a appretJ,der a lê.r 
e · escrever com ,aproveitamentq: vinte . d' elles f requen.tão a 
aula de musica (cujo mestre foi por V. Exª ali mandado) ... " 
(p. 25-v); " ... oito destes meninos apprendem os officios de 
Ferreiro e Ourives, e 2 já .estão quasi prômptos no de Sa
pateiro. ". " .. " 65 f orão os. baotisamentos feitos 'durante o 
anno de 1852, 24 casamentos e 29 óbitos; sendo que nem to
dos os baptisados farão de recemnascidos"·,. (p .- 26) · · · 

16-12-1853: "Tein um Projessor de '1 ª8 lettras ( . . . )', um outro de Musica 
(. · .. ) ; bem como uma .'f\1 estra de costura. Também tem uma 
officina de 'ferraria e ourivesaria, ... " (38-v e 39) "'Do$1 Map
pas que vierão-me às mãos consta que de 1º de Janeiro até 
31 -d'Agosto do corrente, frequentarão a aula de 1ª8 lettras e 
com aproveitamento, 85 meninos; a de Musica 20; e a offici
na de ferraria e ourive~aria 1 O. ,, (p. 39) 

09-12-1854: " ... marcha para o progresso". (p. 56) 

"Segundo o Mappa que ·remetteo-me ·o Director desta Aldeia, ·vê-se 
que forão ali creadas .pelo menos duas Companhias dos respectivos Jndios, 
a· primeira de Companhia de Guardas Nacionais - com 82 indivíduos, 
de idade de 20 q, 32 anos, e a segunda de Pedestres contendo 32, de ida• 
de de 15 a 20 annos, os quaes· recebem frequentemente do Commandanite 
do destacamento militar ali estacionado, a disciplina adequade. " (p .. 56-v) 

03-12-1855: " ... marcha. em. progressivo augmento" e " ... para ali tenho 
feito remessas de ferramentas de lavoura, instru'mentos de 
mlizica, inedicanientos, e tudo o mais que· me tem requisitado 
o dito .. Missioná:rio; · .. ". : (p. 68) 

'20-11-1856: "Em quanto ·Frei Mariano . de ·Bagnàia estiver à · testa da di· 
recção desta Aldêa, ôuso asseverar a V. Ex" . que o seo desen· 
volvimento ·será tão. sensível que em breve chegará ella ao cu 
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mulo da prosperidade, . que é para dezejar-se, e se constituirá 
Aldêa propriamente dita, das que trata o Regulamento nº 
426 de 24 de Julho de 1845." (p. 73) 

"O (diretor) de ato Grande ( . .. ) . também · foi na mesma oc
casião. demitido, e pelo mesmo motivo de desserviço ( . .. ) 
Frei Mariano de Bagnaia, que era do Mato Grande, sahindo 
dalli para a Côrte em princípios do mesmo · ·anno passado, 
com. . 3 mezes de licença que deo-lhe a Presidencia; no re
gresso que fez, empregou-se em São Paulo, e deixou-se alli 
ficar. O profes.sor de 1ª8

• lettras Joaquim Mariano Albernaz 
fallecêo, e Luiz José Botelho, que o succedêo ·no Magistério 

·,em Outubro de 1853, reriuniou logo á cadeira pelo facto 
de não servir-lhe o ordenado de 300$ reis por anno . E o de 
Musica (que era Silvestre Fernandes dos Rf!i~, Musico do 
Batalhão de Caçadores de Linha da Provnicia) foi mandado 
recolher para ó seo corpo" . (p. 93-v); " .. ·. · no anno de 

; 1854, sendo Frei ·Mariano · Director do 'Mato Grande, creou, 
' de conformidade com o disposto no § 13. do art°. 2º. do 
·Regulamento supracitado, duas Companhias de Indios ( ... ); 

·· - . · e ambas fez elle ·entrega ao_ Commandante _do destacamento, 
para serem por esse instruídos na disciplina :e manejas milita
res". (p. 94) 

' . 

b) Aldeia dos quanás: Freguesia de Albuquerque 

28--12-1852: ·dirétor- __:. Manuel José de · Carvalho (p·. 18-v) 
. . 
16~.12'"1853: ''JJo mappa. que o Professor Publico de 1ª8 lettras da Fregue

.zia ( . .. ) consta que de 1º . de Janeiro até aquelle dia (3 de 
julho), frequentarãa a Aula 29 meninos Guanás. Consta mais 
que dous outros meninos sahirão da Aula antes de 3 de 
julho, ·tendo ·carta· de · f óra ( manuscripta), e escrevendo ·por 
um regrado, e derão-se á aprender officios; de alfaiate um, 
e de çapateiro outro . .. " . .. · (p. 40) · .. · · · 
. . . 

3l-i2.-1858: ~'Debaixo desta denominação _(Aldêa de N. Snrfl do Bom Con-
. selho) coniprehende-se a Aldêa .. dos Guanás de · Albuquerque; 

.. . .. 
' 

. .... . . . 
" 

por que Guanás e Kiniknáos são todos Guanás; e além dis
. so o · beneficio que se ·fazia á uns aproveitava ·os outros". (p . 

93) " . . . o Director d'Albuqilerque ' ·r que era Maoel José 
de· Carvalho) foi demitido, por désserviço ( . . ·.J. O Missioná
rio Frei Antonio· de' Mollinétà, Director espiritual em Albu
quf!rque, ~enunçiou á sua missão." (P.· 93-y) 

"Osr Guanás e Kinikináos habituarão-se á vida sedentária e 
·· hoje detestão a errante, e censurão a moleza: os homens ap-
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plicão-se à lavoura; plantão milho e outros grãos alimentícios; 
e dão-se aos ajustes para todos os serviços, principalmente pa
ra remar as canôas, em que são mui adestrados; e as mulhe
res /ião e tecem algodão para os seos usos, e para o de seos 
maridos e filhos; fabricão louça, e fazem cintas e suspen
sórios, ass'im d'algodão, como de lã, e algumas costurão 
bem . " (p . 94) 

"O estado actual, pois, não é lisongeiro: sem Director sisudo; 
sem Missionário zeloso, e sem mestres idoneos, e sobretudo 
sem quota suficiente, não é possível que esta Aldêa, aliás de 
tanta esperança outr'ora, marche com passos firmes para o 
aperf~içoa1nento; maxime com a brevidade que al1neja1nos: 
declinar até extnguir-se . .. " . (p . 94-v) -
"Para evitar-se, pois, o desmantelamento, a queda em fim 
desse esabelecimento interessante à população da Província, 
é mister 1º que o Governo Imperial conceda ao dito Esta 
belecimento uma quota especial de Rª. 3. 000$ por anno; e 2". 
que mande um outro Missionário; ou façp vir o mesmo Fr. 
Mariano, mediante algum interesse, que o indennise do que 
perder em São Paulo" . (p. 95) 

2º A dos Terênas e Layanas, na Vila de Miranda 

28-12-1852: "Em Miranda, onde há uma muito grande porção de Guanás 
e Guaycurus semicivilizados, muito conviria, como se tem 
tentado, formar uma Aldêa regular, mas o Missionário Frei 
Antonio de M olinetto não se dá com os 1 ndios e moradores 
de Miranda, nem os 1 ndios e moradores de Miranda com 
elle". (p. 18 e 18-v) 

16-12-1853: " . . . mallogrou-se o prejectado aldeamento". (p . 40-v) 

31-12-1858: "São mansos, pacificas e hospitaleiros: vivem reunidos, po
rem, sobre si, em aldêas mais ou menos populosas: cultivão a 
terra, e plantão milho, arroz, feijão, cana e outros generos 
do Paiz" . (p. 95) 

"Já duas tentativas se fizerão para reunil-os n'uma só aldêa 
regular de conta desta Directoria Geral sob a direcção de 
Frei Antonio de Molinetto; mas a falta de vocação desse Mis· 
sionario para catechisar mallogrou-as". (p . 95-v) 

"9m / aneiro do corrente anno foi nomeado o Capm Caetano 
da Silva Albuquerque Drector das Aldêas destes I ndios, 
para o fim de preparai-os d'ante-mão para em tempo oppor-
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tuno se reunirem sem dificuldade n'uma só a/dêa, e rece
berem de bom grado a catechese. Si o Governo Imperial, 
attendendo ao grande numero de indivíduos destas duas tri
bus, e a conveniencia do seo aproveitamento à prol do aug
mento da população desta vasta Província, for servido de 
quotisar para a obra do seo aldeamento a quantia de R8

• 

3. 000$ e provêl-o d'um Missionário, fal-os hei logo reu
nir". (p. 95-v) 

3ª A dos Guarayos denominada Santa lgnez, na cidade de Mato Grosso 

A aldeia dos Guarayos, Santa lgnez, em Mato Grosso teve a sua ori
gem ligada a um programa de incrementar a população dessa cidade, através 
da fixação daqueles que, migrados das Missões Jesuíticas de Moxos e 
Chiquitos, anteriormente tentou-se aldear no Páo Cerne, abaixo de Mato 
Grosso 50 léguas . 

28-12-1852: " ... devem estar hoje aldeados muito mais procimos da di
ta cidade sob a direção do Cidadão Antonio Gomes da Sil
va. ( . .. ) Temo que este aldeamento tenha 4 sorte das cou
sas de l\tfato Grosso, onde tudo d[!finha, e onde só a mão de 
Deus poderá fazer benificios' ' . (p. 18 e 18-v) 

09-04-1855: "Em 11 de Dezembro findo informou-me o encarregado do al
deamento dos Guarayos em Mato Grosso, o Cidadão Antonio 
Gomes da Silva, haverem para alí mudado quatro casaes de 
Indios condusidos do Páo Cerne, e que ainda restavão 
promptos á se mudarem, 31 tribus de 40 casaes, porem, que 
sendo excessiva e despeza que seria mister fazer-se, em 
relação aos meios pecuniários ao seo dispôr, não tinha por 
isso levado a eff eito a mudança". (p. 25-v) 

16-12-1853:" ... somam aot odo 1240". (p. 41-v) 

Dado os altos custos de transporet · e alimentos, o diretor 
geral aconsellha fazer a migração aos poucos (cf. 42) . O 
mesmo é da opinião que se deve investir recursos semelhan
tes aos aplicados em Nossa Senhora do Bom Conselho " .. . 
não só por que 1240 familias não são cousa que se desprese; 
como por aquella Cidade precisa de população". (p. 42) 

09-12-1854: "1º . sendo que taes lndios outr'ora dados ao roubo e ás 
depredações, hoje achão-se de paz comnosco, habitando as 
margens· do Guaporé e Campo dos Veados; 2°. que já se em
pregão em algumas plantações, e fabrico de redes de fio 
d'algodão, as quais offerecem em troca de objectos que 
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necessitão, ou intentão; 3º. finalmente,. que os viajantes, que 
da Cidade de Mato Grosso se dirigem á Província do Pará, 
tem-se utilizado dos seos socorros, não só pelo que toca acs 
generos de primeira necessidade, mas também ao serviço pes
soal". (p. 56-v e 57) 

Noticia que Antonio Gom_es da Silva " ... acaba de pedir 
exoneração" e na falta de pessoal, indica Frei Antonio de 
Molinetto para a direção dessas aldeias " ... tentando assim 
P'?r mais esta vez se se obtem d'elle algum serviço .... "(p. 57) 

" ... incumbi da direcção d'ella ao Commandante do Distri
to Militar de Mato Grosso, o Cap11

i . Francisco Carlos Bueno 
Deschamps, que tem desempenhado satisfactoriamente este 
encargo . .. ". (p. 68-v) 

- reclama verba para promover a "completa juncção dos 
Guarayos ainda dispersos". (p. 68-v) 

"O Missionário Frei Antonio de Molinetto, '"que nenhum ser
viço prestou nesta Provincia, acaba de receber de V. Ex4 . 
3 mezes de. licença, e retirar-se para a Côrte, com tenção 
segundo consta-n1e, de não regressar; fôra muito util ao ser
viço publico que se substituisse este Missionário por outro, 
que mais vontade itvesse de dedicar-se ac fim para que não 
mandados pelo Governo Imperial". p. 69-v) 

"Sl-12-1858:. fundada em 1852 

''Esta grande Nação, cujo numero de famílias sobe a 1240, 
convêm aldeár-se regularmente, e gastar-se com ella o di
nheiro e tempo, para a final colher-se a vantagem prevista 
no Regulamento de 24 de Julho de 1845 . . ·. ". (p. 96 e 96-v) 

4-ª . A dos Parecys, na· Vila do Diamantino 

28-12-1852: " .. . ás vezes apparecem no Diamanttino". (p. 17-v) 

16-12-1853: "Em principio deste anno um grupo d'escravos fugidos da 
Villa do Diamantino, em cujo MunicipiQ habitão os Indios 
desta Nação, invadia um dos seos alojamentos, e matarão 
homns e roubarão mulheres. Um dos que escaparão da bar
baridade dos invasores veio á Villa e denunciou o sucesso 
ao respectivo Delegado de Polícia. Este funcionário, socor
rido d'aqui com espinguardas, cartuxame e dinheiro apromp
tou uma Bandeira e a expedia á cola dos. negros; e com tão 
bom sucesso, que alcançou, batê.o, e capturou á quatro" . 
(p. 43) 
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"Tenho bem fundada esperanças que elles cessem as hostili
dapes que costumão fazer no Arraial do Pilar, em Mato 
Grosso, pela satisfação que mostrarão não s6 por aquelle 
auxilio, como pelos brindes ·recebidos". (idem) 

09-12-1854: "Com a quantia de 100$ réis, que de ordem de V. Exª. a The· 
souraria mandou pôr á disposição do Delegado de Polícia da 
Villa. do Diamantino . o Cidadão . João Baptista Prudencio,. 
tem-se feito algu.ns brindes aos l ndios Parecys e Bacairys 
que ali frequentemente apparecem . .. ". (p. 57-v) 

03-12-1855: repassa-se verba ao Delegado de Diamantino para fazer brin· 
des aos Parecys e Bacairys (cf. p. 68-v) 

20-11-1856: .idem (cf. p. 73) 

31-12-1858: "Esta Aldêa é àe fundação de recente data dos Indios Parecys 
nas margens do pequeno rio Diamantino, no Districto da 
Villa deste nome .. Francisco Ferreira de Carvalho é provi
soriamente o Director. A Nação Parecys foi outrora grande,· 
celebre e guerreira; mas. hoje~ pelos estragos das guerras 
que lhe f izerão os Paulistas para o tomarem captivos, nem 
tem celebridade alguma, e nem o numero dos seos individuas· 
excede

1 
a 200". (p. 96-v) 

Além das quatro aldeias relatadas, muitas outras há na Província, 
algumas das quais recebem brindes (cf. p. 96-v). 

Para esse decênio, com raras exceções, os relatórios deixam entrever 
que a política indigenista se concretiza através do binômio doação de 
brindes - expedições militares para conter as nações hostís. Associado a 
isto temos a utilização de índios para conter a resistência de outros gru
pos indígenas . 

Na primeira situação te1mos os Terêna e Guaná, Bororô · da Cam· 
panha e Cabeçaes, Cayapó, Bacairy, Guató que vêm .constantemente à 
Capital em busca de brindes. Incluem-se aí os Guaná que vivem a pou
cas léguas da Capital, inda que se os considere não mais merecedores 
dos mesmos, "posto que sejão tão civilizdos como a classe da nossa gente 
baixa, julgão-se todavia lndios, mas só para ter o direito a brindes''. 
(Relatório do Diretor Geral, 1852: 18-v). 

Os Bororô Cabeçaes, segundo consta no relatório de 1852, estão 
sob a direcão de um cabo e dois solda:dos de linha. no Cahité. a · caminho 
de· Mato Grosso. ·Esse .mesmo relatório 'dá notícia de que os Cayapó ·estão 
em duas aldeias, uma no Sant' Anna do Paranaíba e outro no Piquiri. 
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Tenta-se o aldeamento dos Chamacôco e Cadiuéo sem resultados. 
Pelo relatório de 1853, a responsabilidade de aldear os Cadiuéo é re
pàssada a Frei Antonio de Molinetto que, tendo ido a eles com uma força 
de praças de primeira . linha, re.tirou-se sem nada fazer por receio de ser 
alvo de traição (cf. p. 40-v). 

Outra tentativa de aldeamento que malogrou foi a dos Chamacôco 
que, perseguidos pelos Cadiuéo, vão à capital . pedir proteção contra as 
hostilidades destes. Projeta-se aldeá-los próximo à Albuquerque, sob a di
reção de Frei Antonio de Molinetto, que nesse momento estava fora da 
área. Não se tem esperanças no seu sucesso porque " ... com elle, com 
quem ja se mallograrão sem rasão plausível dous projectos de aldeamento, 
não tenho esperança alguma, e dou este tãobem por mallogrado" (Dez. de 
1853:31-v). No relatório de dezembro de 1854, o Diretor Geral noticia 
o insucesso da tentativa (cf. p. 56-v). Frei Molinetto retira-se para a 
Corte com intenção de não regressar (cf. relatório de 1855:69-v). 

Com relação aos Apiacá, o relatório de 1952 nos fornece as seguin
tes informações: abandonáram seus costumes antrop9fagos; prestam so
corros aos navegantes que se dirigem ao Pará; são brindados na capital 
com ferramentas, .armas de fogo, chumbo, pólvora., tecidos e cobertas; 
é considerado de grande importância para o comércio o estabelecimento 
de uma aldeia no Salto Augusto, pois "Quando se attente para o grande 
numero de membros desta nação, para exces~ivos preços dos generos 
nos nossos mercados, quer dos estrangeiros, e quer do Paiz; e para os 
altíssimos preços dos jornaes artesanos: vê-se que aquelle credito que pe
ço não é muito" {p. 98) . 

Os relatórios da Diretoria Geral dos lndios datados de 1848 a 1858 
registram também a continuidade das lutas de resistência dos Coroados, 
Cabixy, Cayapó, Tapanhuna e Nambiquára. Fazem "correrias" nos 
sítios e fazendas de Chapada e nas imediações do · Cuiabá-Mirim. até 
poucas léguas da Capital (Coroados e Cayapó) e no distrito de Mato 
Grosso, em São Vicente (Cabixy) "atacam" via.lantes na rota terrestre 
que liga Cuiabá à São Paulo e Goiás (Coroados); fazem "ihostilidades" 
aos viaiantes que partindo de Diamantino vão à Santarém (Tapanhuna e 
Nambiquára). Contra os Coroados e Cabixy expedem-se bandeiras ar
madas que regressam no caso dos Coroados, com prisioneiros de "guer
ra''. Com relação aos Nambiquára e Tapanhuna, segundo o relatório dP
dezembro de 1852, nada se pode fazer por falta de meios (recursos mone
tários, missionários). 

Analisando o quadro geral, com base nos relatos dos Diretores Gerais 
de fndios datados de 1848 e 1858, podemos extrair as seguintes observa
ções: 
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1 - Poucas foram as conquistas do indigenismo oficial colocado em 
prática nesse período. A grande maioria dos grupos indígenas perma
neceu mantendo a Diretoria Geral dos 1ndios como fonte de recursos de 
bens que não produziam, tais como ferramentas, tecidos, armas de fogo etc. 

2 - A Diretoria Geral dos lndios era requisitada por alguns gru
pos, em determinados momentos, como aliada, para fazer frente a ataques 
de negros quilombolas (como é o caso dos Parecy) ou mesmo para rixas 
inter-tribais (como é o caso dos Chamacôco). 

3 - Dos quatro aldeamentos considerados bem sucedidos, se sub
metemos os dados a uma leitura crítica, podemos observar que em dois de
les, dos Guarayo e dos Parecy, esse sucesso só pode ser imputado ao fato 
de conseguir aldear os Parecy e deslocar, de forma programada, os Gua
rayo para a cidade de Mato Grosso, carente de população e importante 
para as rotas fluviais que mantinham o comércio com outras províncias, 
além da permanente preocupação diante da possibilidade de invasão espa
nhola. Quanto ao aldeamento dos Terêna e Layana, no Sul, a sua situa
ção não se deve à atuação de missionários ou de leigos. Pelo contrário, 
os relatórios registram os insucessos na tentativa de reuni-los numa só 
aldeia, ilustrando dificuldades de relacionamento índio/missionários. So
mente as de Albuquerque chegam a se aproximar do conceito-de "aldeamen
to", nos moldes do Re~ulamento de 1845 . Mas em 1858, carente de mis
sionário ou de outros funcionários, corre o risco de extinguir-se, a menos 
que se incremente o numerário e se consiga pessoal para dar continuidade 
aos trabalhos. 

4 - A aplicação de recursos, embora se registre constantemente re
clamação de insuficiência destes, é feita em áreas estratégicas, em termos 
de rotas de comércio e de conquista e defesa da soberania em áreas de 
fronteira, como é o caso de Miranda, Albuquerque, Mato Grosso e Dia
mantino. Na Freguesia de Albuquerque, inclusive, foram formadas duas 
Companhias Militares - a de "Guardas Nacionais" e a de "Pedestres" -
com 114 Guaná e Kinikináo. Estes recebiam instruções militares do 
Comandante do destacamento ali existente. 

5 - Não se consegue conter as lutas de resistência de vários grupos 
indígenas como os Coroados, Cabixy, Tapanhuna, Nambiquára e Cayapó. 

6 - A preocupação de aldear grupos indígenas em pontos determina
dos, além de visar à defesa e manutenção da soberania portugue.sa em áreas 
de fronteira e manutenção de · rotas comerciais, objetivava a constituição 
de reservas de mão de obra disciplinada, para repor a energia humana 
dos escravos negros e constituir-se também em fonte de gêneros de abaste· 
cimento, concorrendo para o auto-sustento da província. Senhores de en
genho, fazendeiros, criadores de gado abastados, comerciantes e compa-
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nhias militares são as categorias que mais usufruíram da mão de obra 
indígena, · dentro desse quadro de reordenação. das forças produtivas, no · 
interior da Província. 

Em período posterior, ressalta-se a importância da participação dos 
índios, principalmente da região sul ·da província, na Guerra do Paraguai. 
Dava:.se o direito também aos luso-brasileiros ·da J.>rovíncia fazerem-se 
representar nesse conflito armado por índios. ·No decorrer desse período, 
toda a atenção se volta para as questões de defesa militar·. · ... .. 

Os reflexos desse conflito se fazem sentir em toda a Província. A nível 
de política indigenista oficial, o presidente da Província João José Pedrosa, 
em relatório datado d~ 1 º de Outubro de 1879 expressa bem a situação 
em que se encontra o serviço da "catequese": 

''Vexa-nos vêr o muito que outr'ora souberão fazer nossos antepassa
dos em materia de cafechese, ( . .. ) . · Elles reduzirão muitas tribuS' que, 
aqui e. alli, ainda hoje se encontrão aldeadas, mas em dbandono e prestes · 
a caírem na primitiva vida ( . .. ) . Nós, infelizmente, pouco ou nada temo$ 
feito, e o fructo do trabalho penoso e difficil destes antigos moradores, irá 
desapparecendo pelo abandono em que a deixamos" (p. 221 e 222) . Se 
providencias não forem tomadas "As deshumanas bandeiras reaparecerão 

• e só o· extermínio da raça aborígene após incalculáveis males por a fim a 
essa lucta que· ainda é tempo de evitar" (p. 222 e 223). Faltam missioná
rios e recursos monetários. . . . 

· Na sua opinião, a solução· ·será a. criação de colônias militares · que 
serviriam de núcleos de atração e "civilização", para o que seria necessário 
analisar os pontos estratégicos onde seriam implantados ( cf. p. 217 e 
218),. Para a região ocupada pelos Coroados encarregou o Major Jorge 
Lope.s da Costa Moreira de estudar o terreno e propor locais ·para a ins
talação dos postos militares. Um será instalado na foz do Prata e outro 
em São Lourenço, e servirão ". . . para tentar-se a catechese e evitar-se a 
invasão que annualmente os Indios fazem nos terrenos cultivados da 
zona comprehendida entre os rios Cuyabá _e . São Lourenço" (p. 219), con
siderando-se necessárias pois os mesmos constituem " . . . uma barreira ao 
desenvolvimento da lavoura e, por isso, um obstáculo á prosperidade da· 
província" (p. 220) . 

. Mandou estabelecer rondas volantes em diferentes pontos. Mas além. 
das dficuldades de manutenção das _ mesmas, não passavam, ao seu ver, 
de "mero palliativo,. que serve apenas para de momento afugentar · os sel
vagens, mas não para obstar a reprodução de suas correrias, as quaes só 
cessarão com a medida efficiente da catechese". (p. 185) 
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. Seu antecessor, General Hermes, havia pretendido "remediar o mal" 
encarregando o chefe dos Terêna, Alexandre Bueno, vindo de Miranda 
à Capital "com setenta homens da sua tribu, de catechisar os 'Coroados', 
tirando para esse fim os recur:.sos precisos . da verba de 6. 000$000 réis 
votada na Assembléia Provincial na Lei de 28 de Agosto de 1877; mas 
infelizmente essa expedição não teve o desejável resultado, ao contrário, 
exasperando mais os clitos selvagens, de modo à d'então para cá vieram .em 
bandos numerosos, tão avultados como nunca se vira, até as proximidades 
desta capital, maif hostís do que nunca" (p. 185 e 186). Essa força mi-· 
litar indígena foi dispensada e os índios regressaram para as suas aldeias. 

Em junho do ano anterior (1878), designou Frei Conrado Mari para 
trabalhar com os Bacairy çiue, segundo relatório do Presidente da Pro
víncia de 1864, já contava com uma aldeia nas proximidades da Vila do 
Diamantino sob a direção de um diretor parcial, tendo em vista que po
deriam vir a prestar ". . . todo auxílio quando delles carecermos contra ou
trati tribus belicosas" (p. 223 e 224). 

O Relatório do Diretor Geral desse mesmo ano (1879) já faz referências 
ao aldeamento dos C~diuéos em "Nabilik", distrito de Miranda (187) .· 

A partir do ano de 1880, os relatórios de Presidentes da Província 
expressam a preocupação de se angariar mão de obra indígena para viabili
zar a exploração das regiões "incultas", localizadas no extremo sul da 
província e ao nortl! ·da capital . · 

.l 

Em relatório datado de 1 º de Outubro de 1880, o presidente da pro-
víncia, Barão de Maracajú, coloca que: 

"Alguns há que por estimativa computão em vinte e quatro mil os 
selvagens que habitão o território inculto da Província; entretanto não 
haverá exageração em· elevar esse número a 50. 000, porque só as nume
rosas tribus dos ·Cainguás, Coroados e Guaranys me parece que excedem 
aquella computação. No estado, porem, em q.ue vivem, são completamente 
inúteis e prejudiciais á· sociedade, pelas · suas frequentes correrias, trazendo 
continuamente . em sobressalto os lavradores d<? interior da Província" (p. 
52). E ainda que: 

·. "A escassez de população e a difficuldade que por muitos annos se 
dará de emigração estrangeira, aconselha que se aproveite o .selvagem, con
vertendo-o em elemento de prosperidade para a província, o que pode-se 
conseguir facilmente. co·m algumas tribus, taesi como a dos Cainguás e 
dos Guaranys, que são n.umerosas, e habitão o alto das encostas das Cor
dilheiras de Amamby e Maracajú,, (p. 55). É interessante lembrar que 
na década de 60 foi instalada a Colônia Militar de Dourados (cf. Rela
tório do Presidente da Província, 1864:17) . . : 
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Nesse relatório de 1880, o Barão de Maracajú, tratando da indústria, 
comenta que a agricultura na província "acha-se abatida e ainda em 
atrazo" (p. 64), limitando apenas a produzir o necessário para o consumo 
interno. Aponta con10 explicação causas locais: falta de braços, de estra
das e pontes e " correrias dos selvagens" (nf . 64). Mas existem muitas 
riquezas a serem exploradas: erva-mate, baunilha, ipecacuanha e seringa. 
A exploração da primeira ". . . acha-se iniciada por alguns indivíduos vin
dos do Paraguay, onde começa a escassear" (p. 64). A ipecacuanha já é 
exportatda para a Europa, assim como a baunilha. A seringa, encontrada 
em abundância na região norte, começa a ser explorada por ". . . um im
portante morador da Villa do Diamantino . . . ,, (p. 65). Para evitar os 
"ataques" dos índios, mandou para lá um destacamento de 11 praças, 
e criou no Salto do Giráu uma agência fiscal para cobrar os direitos pro
vinciais sobre a exportação da borracha, ipecacuanha e outros artigos que 
são escoados para a Província do Amazonas, funcionando provisoriamente 
no Forte do Príncipe da Beira (cf . 55 e 56) . 

A primeira usina a vapor foi a de Conceição, distrito de Santo Antô
nio, Cuiabá abaixo. A atividade pastoril vem se definhando pela peste 
da cadeira (epizootia). A mineração já decadente, resume-se na exporta
ç~o de diamante em escala diminuta (cf. p. 60, 65 e 67). 

Em relatório datado de 3 de maio de 1881, o vice-presidente da. pro
víncia Tenente Coronel José Leite Galvão relata que os comandantes dos 
destacan1entos de Diamantino e Chapada são responsabilizados pela explo
ração dos lugares onde os índios transitam para facilitar a sua repressão 
e prevenir ataques (p. 8). Noticia a expedição comandada pelo Alferes 
Antonio José Duarte para reprimir os Coroados, assim como ataques de 
Parecy e Cabixy na estrada que liga São Luiz de Cáceres ao Mato Grosso 
(cf . p . 25). Nomeia um diretor, Capitão José Marcellas da Silva Prado, 
para os Cabixy e Parecy. O mesmo era seringalista e já empregava Pare· 
cy no serviço da extração da borracha (cf . p . 27) . 

Os índios "selvagens" são considerados inúteis, dificultando a pros
peridade da província, "quando são numerosos braços que a lavoura pode
ria tirar immenso proveito s6 empunham o arco e a flecha para assassinar 
e destruir" (cf . relatório do Presidente da Província, 1882:33). Na falta 
de missionários para a catequese, os destacamentos militares continuam 
a cumprir o papel de atrair índios, através da distribuição de brindes. 
Todavia, comenta o presidente da província, os ataques cessaram devido 
" . . . a providência tomada pelo meu antecessor o senhor Barão de Mara· 
cajú, de organizar e fazer seguir fortes expedições armadas com o fim de 
afugentar os selvagens, obrigando-os a se internarem pelos sertões (idem; 11) 
Tal situação dura pouco tempo, pois o relatório do ano seguinte registra 
a retomada das "correrias" ( 1883: 12) . 
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Interessante notar que nesses relatórios dos Presidentes da Província 
e nos subseqüentes, praticamente nada se noticia sobre as nações indígenas 
da região sul. A atenção se volta principalmente para os Coroados, Cabi
xy, Apiacá, Parecy e Tapanhuna, ou seja, aqueles que habitavam a re
gião norte da província. Trata-se de reprimir os "hostís" e aliciar os 
"mansos" para viabilizar a exploração das áreas onde se encontra o "ouro 
negro". Historicamente atrelada aos projetos econômicos e políticos, a po
lítica indigenista expressa apenas uma faceta da expansão de fronteiras, no 
decorrer do processo de colonização da região . O presidente da província, 
no relatório de 1884, propõe incentivo à produção da seringa e sugere que 
não seja escoada para o Pará porque esta província termina por receber 
os direitos sobre exportações em prejuízo da de Mato Grosso (cf. p. 
70 e 71) . 

Nesse mesmo ano, através de aviso de 28 de janeiro, o presidente da 
província recebe instruções do Governo Imperial para prestar todos os 
auxílios e inf armações de que pudesse dispor à Karl Von den Steinen, 
Otto Clauss e W. Von den Steinen, componentes da primeira expedição 
exploradora do rio Xingú (Relatório do P . da Província, 1884:32). Che
garam à Cuiabá em abril do mesmo ano e permaneceram nessa cidade por 
quase dois meses, partindo no dia 23, levando 23 praças de linha, man
timentos, ferramentas e o que mais acharam necessário para o empreendi
mento (cf. idem: 32). 

A expedição esteve nas aldeias dos Bacairy do Rio Novo e Parana
tinga, e com a assessoria destes atingiu o Xingu, entrando em contato com 
os Bacairy "bravos", que viviam nas margens do Tamitatoala-Batovi e 
outros tantos grupos indígenas dessa região. Os Bacairy utilizavam ma
chados de pedra . Assim estabeleceram-se os primeiros contatos com os 
grupos xinguanos . Em 1887, quando Von den Steinen retorna, encontra em 
Cuiabá os Bacairy do Rio Novo (cerca de nove) que vieram a essa capital 
vender 22 arrobas de barracha (cf. STEINEN, 1940:42). Nesse ano explo
rou o Kulisehu, onde encontrou aldeias Bacairy e outras tantas tribos xin
guanas . Descortinava-se assim a área até então desconhecida pelos colo
nizadores (vide mapa). -.;: aqui que os Bacairy passam a cumprir a missão 
histórica planejada pelo Diretor Geral dos fndios, Joaquim Alves Ferreira 
e registrada no relatório de 1848. Através dos Bacairy "mansos" do 
Paranatinga, atrai-se os que viviam no Xingú. Representantes de outros 
grupos xinguanos passaram a visitar as aldeias do Paranatinga em busca 
de bens que não produziam . 

Em 14 de maio de 1890, o Governador Geral Antonio Maria Coelho 
assina o seguinte documento dirigido à José Confúcio Pereira que, dada a 
sua riqueza de dados para a reconstituição da história indígena, optamos 
por transcrever integralme.nte: · 
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"Palácio do Governo do Estado de Matto Grosso em Cuyabá, 14 de 
maio, de 1890 - Convindo assegurar no presente todo1 os elementos que 
no futuro devem contribuir para a prosperidade e povoamento do . Norte 
deste Estado, aproveitando-se os que possam advir de população indígena que 
se acha distribuida em diversas aldeias situadas nas margens dos rios Xingu 
e Paranatinga e seus aff luentes e por seu caráter hospitaleiro e índole pací
fica offerecem toda probabilidade de proveitosa e útil catechese resolvi 
nomear-vns drector dos índios bacahiry que habitam aquella região esperan
do que empregueis todo esforço no intuito de chamai-los para pontos mais 
próximos e mais favoráveis as relações com a gente civilizada e que se 
prestem a industria pastoril em que convém inicial-os em seu primeiro passo 
para a civilização ou mesmo agrícola se revelarem tendencias e predispo
sição para tal genero de trabalho. Nesse sentido procederia de modo a 
fazer comprehender aquelles indios por intermedio dos que mantem com
nosco relações de amizade asl vantagens que· lhes resultarão do commercio 
de troca de seus productos com os objectos indispensáveis ao seu modo de 
vida, e cuja utilidade fazeis conhecidos enviando-lhes como brindes o ·que 
levais para tal fim, estimulando o desej~ para c~amar. aquelles que em re
giões remotas permanecerem aos lagares onde mais ef f icaz s)? torna a ação 
eminentemente humanitária e civilizadora que sobre elles deveis exercer
lhes, conseguido este primeiro tentamem fundar-se algum aldeamento e 
reconhecendo que os índios nelle estabelecidos passão a se dedicarem com 
proveito a criação de gado ou agricultura; procurarei de minha parte com 
os recursos de que posso dispor acudir e desenvolver a aptidão que revela
rem não só fornecendo-lhes os primeiros animais reprodutores como as 
sementes e ins:trumentos agrários de que precisem para os primeiros en
saios de tão fecunda iniciativa Comprehendendo que do bom exito que 
della deve resultar, conquistando-se para o trabalho essa região tão rica 
e ainda em grande parte desconhecida e improductiva tenho por muito 
recomendado a observância destas. instrucções cumprindo que tenhaes
também em vistas o emprego dos selv.agens na industria extrativa da bor
racha e outros produtos similares cuja exploração possa concorrer para 
a riqueza pública e particular. Saúde e Fraternidade - O Governador 
General . Antonio Maria Coelho Ao Cidadão José Confucio Pereira, Direc
tor dos I ndios Bacahiry" s. 

A constituição da reserva em 1918 e a criação do Posto Indígena 
"Bacairys" por Rondon em 1920 (hoje denominado Pakiíera, sendo po
rém mais conhecido por Simões Lopes, um de seus nomes anteriores), 
fazia parte de um plano de liberação da região do Xingú para a explo
ração -de suas riquezas e domesticação da mão de obra indígena para que 
concorresse para a "riqueza pública e particular", através de sua explo
ração na pecuária, . na agricultura e na extração da borracha. ·Malogrou
se a intenção de atrair para essa área todos os grupos indígenas que . vii-
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viam no Xngú mas, em 1923, migrou para ela o último grupo local dos 
Bacairy que ainda viviam no Kulisehu. Posteriormente estes trabalha
ram na atração dos Xavante que ocupavam a região entre o Paranatinga 
e o Xingú, no alto Batovi (hoje P. 1. Marechal Rondon) e~em 1953 esses 
Xavante foram considerados "pacificados". 

A extração da borracha vai paulatinamente se ampliando e, além da 
que se extrai na região do rio Maqeira -- sendo através deste escoada para 
o mercado-, extende-se para as matas· do Santana, Rio Novo, Arinos e Ju
ruena. A borracha extraída dessas matas é exportada via porto do rio Cuia
bá ou de São Luiz de Cáceres . Em 1887 registram-se lutas travadas pelos 
Cabixy e· Mambaré na região ·compreendida entre os rios Galera, Sararé 
e Guaporé (cf. Relatório do Presidente da Província, 1887: sem pagina
ção) . Pretende-se f armar um núcleo na marge.m do A ri nos para chamar 
"à. civilização" os índios Apiacás que habitam essa região com a intenção 
também , de que se tornem "auxiliares" dos que se empregam na extração 
da seringa, assim como dos navegantes que vão para Belém. 

Comenta o presidente da província, em seu relatório de 1887: 

"Das cincoenta e tres tribus selvagens conhecidas nesta província bem 
poucas são as que não chegam a falia comnosco, e quasi todast dão signa(!s 
não equívocos de que querem abandonar a vida errante. Considere-se que 
innumeros serviços poderiam prestar a lavoura e a industria extractiva 
esses milhares de homens filhos de nosso clima habituados desde o seu 
nascimento ás agruras da vida do deserto e conhecedores de todos osi seus 
recursos e mystérios. E que geração mascula não daria o cruzamento dessa 
raça com os indivíduos civilizados!" (idem) . 

Duas preocupações permeiam a ação indigenista oficial: angariar mão 
de obra indígena para os, seringais e usufruir do conhecimento que os índios 
detinham sobre a região, e reprimir aqueles que se mantinham resistentes 
ao processo de exploração e colonização de suas terras . 

Como medida . de incentivo à exploração da borracha, isenta-se de 
impostos sobre . exportações esse produto por 5 · anos (lei provincial nº 
633), de que o então Presidente da Província discorda. Segundo a sua . ·-op1n1ao 

". . . o auxílio que a província deve prestar a essa· industria é outro: 
é a segurança e garantia reclamada pelos que a ella se dedicam, contra as 
aggressões dos índios ·Tapanhunas, no ·vale do Rio Arinos e s~us a/fluentes, 
fazendo-se outro tanto no Juruena, onde os Paricis, que actualmente en
tregam-se com grande actividade á extracção da gomma elastica, já não 
podem explorar os ricos seringaes que alli existem por causa dos índios 
Nambiquáras, que com elles vivem em guerra . Organise a província por 
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sua conta u1n serviço especial de catechese com esse fim . .. " (Relatório 
do Presidente da Província, 1888:28). 

Propõe ainda que: 

"Dessa missão poderia ser incumbido o commandante de Diamantino, 
que neste caso teria de ser um of f icial, em cuja escolha deveria haver o 
maior cuidado, pois que tal incumbencia exige aptidão especial. A elle 
forneceria a província os precizos 1neios para entender-se com aquelles sil
vícolas, mediante excursões pelo Arinos e seus a/fluentes, evitando aggre
dil-os deixando-lhes brindes nos pontos que parecessem mais convenientes, 
e nunca appropriando-se, contra a vontade delles, de quaesquer objectos 
de seu uso, nem destruindo cousa que representasse trabalho seu; enfim, 
procedendo com intelligencia e tino, segundo o conhecimento que fosse 
adquirindo do seu caracter e costumes, de modo á convencei-os que não 
~omos seus inimigos" (idem:29) . . 

Por outro lado, procura-se resolver questões que surgem entre índios 
e não índios que se ocupam da exploração dos seringais, na região norte
matogrossense. A título de exemplo, citamos o caso dos Bacairy das cabe
ceiras do . Arinos, que buscaram o governo provincial para solucionar 
problemas de conflitos com seringueiros não índios e desenvolver atitudes 
para garantir o direito de exploração dos seringais existentes nas mar~ 
gens do Beija-Flor, · onde existia uma de suas aldeias. 

Como o problema não se. prendia à "questão terra" . mas a seringais 
que existiam em abundância e como a província enfrentava dificuldades 
relativas à mão de obra para explorá-los, o governo imperial assim solu
cionou a questão: 

u. . . resolvi que fiquem reservadas aos referidos . índios (Bacahiriz) 
os seringaes existentes em todas as vertentes do Arinos~ desde o Estivado 
at,é o Quilombo, e seus respectJvos cursos, e dahi pela margem esquerdá 
dó Rio Verde até a sua confluência com ó Paranatinga, ficando livres aos 
mencionados moradores e a quaesquer outros que queiram dedicar-se á 
extracção 1 da borracha, o~ seringaes da margem direita do mesmo rio Verde, 
assim como os do Valle do Beija-Flor, a partir do ponto indicado e de todos 
os seus a/fluentes. ( . .. )" (idem:29). 

Ou seja, a política indigenista se volta para conter a resistência indí
gena para garantir a extração da borracha. p0,r um lado, e ordenar o pro
cesso de exploração dos seringais e as relações . entre índios e não índios, 
por outro, evitando assim possíveis conflitos e evasão da mão de obra tão 
necessária à exploração do "ouro negro". 

Incrementa-se uma política mais agressiva ainda com relação aos Coroa
dos, através de várias expedições militares comandadas pelo Alferes do 
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21° Batalhão de Infantaria Antonio José Duarte, e que são. registradas nos 
relatórios de presidentes da província. Uma delas, a que havia partido 
no dia 2 de abril de 1886, aprisionou 28 índios entre homens, mulheres e 
crianças, "os quaes vieram espontaneamente" e que chegam na capital 
no dia 16 de junho, onde passam a viver (cf . Relatório do Presidente da 
Província de julho de 1886: 14). Pretende-se . fazê-los retornar às aldeias 
enquanto intermediários entre os militares e Coroados. Ainda em relatório 
de dezembro do mesmo ano, o presidente da província comunica ao gover
no provincial que: 

"Acha-se, felizmente, quasi que pacificada a numerosa e terrivel 
tribu dos 'Coroados', que por espaço de cerca de cem annos tantos males 
cauzarão . aos pequenos lavradores dos diversos pontos desta comarca sujei
tos ás suas aggressões" (Relatório do Presidente da Província, dezembro 
de 1886: se1n paginação). Esta afirmação se baseia nos resultados alcança
dos pela segunda expedição comandada por Duarte que partira em 14 de 
agosto e que retornara à Cuiabá em 30 de novembro desse mesmo ano (1886), 
trazendo ". . . 354 selvagens, que alliciados por estes seus companheiros, 
foram-se entregando eni turmas ao Alferez Duarte, cheios da maior confian
ça comprehendendo no numero deste o grande cacique dos aldeamentos 
do Alto São Lourenço . Com todos esses índios, porem, em número de 
398, e que estão alojados à margem do rio Cuyabá,} no proprio Nacional 
denominado: - Couto Map,alhães está se dispendendo, sem se poder. 
cerca de duzentos mil réis diários . .. " (idem). 

Em 1887 (novembro), o presidente da província notifica a .criação de 
duas colônias militares entre os Coroados: 

"Achando-se na administração o Dr . Alvaro Rodovalho Marcondes 
dos Reis por acto de 7 de janeiro ultimo criou duas co!onias, uma denomi
nada 'Thereza Christina', na foz do rio da Prata, para os índios do Alto 
São Lourenço e outra denominada 'Izabel', nas proximidades da foz do 
Piquiry para os Coroados do baixo São Lourenço. Forani nomeado!1. direc
tores des9as duas colonias os Alferez Manoel da Cunha Moreno e Antonio 
José Duarte, que commandavam fortes destacamentos nellas estabelecidos 
para evitar a dispersão dos índios e os irem pouco a pouco fazendo habituar 
ao trabalho e civilização" (Relatório do Presidente da Província de novem
bro de 1887, sem paginação). 

Quanto à região sul de Mato Grosso, tanto nos relàtórios de · diretores 
gerais quanto nos de presidentes da província, nada se noticia nas últimas 
décadas do II Império, embora seja do conhecimento de todos, por exem
plo, a utilização da mão de obra dos Cayuá na extração da erva-mate, 
que nessa região se realiza a partir da década de 80 do século passado . 
Nada deixa entrever quanto à participação da mão de obra indígena nas 
úsinas dé açúcar do médio Cuiabá . 
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~ a partir desse quadro geral da política indigenista ·no II Império 
que se torna viável a análise dos ideais positivistas· de Rondon e seus segui
dores, e sua adequação à política . indigenista na primeira República. 

NOTAS 

(1) - ·A pesquisa· documental contou com a participação de Maria Fátima 
Roberto (UFMT) e foi realizada ·no acêrvo do Arquivo Público de Mato Grosso, 
Secretaria de Administração. Agradecemos o apoio que recebemos de seus .funcioná
rios em nome de sua Diretora Sr~ Vera Iolanda Randazzo . 

(2) - "Creação da Directoria dos lndios na Província de Mato Grosso" (ofi
cio do Presidente da Província ao Governo Imperial) is Revista Trimen. de His· 
tória e Geografia, Tomo IX, 39 Trimestre 1847, 2~ ed: Typografi~ Ignácio da 
Silva, RJ. 1869, página 553. · 

(3) - Fonte: Documentto nQ 3, ano 1890 in Catec;hese (Exercício 18.88 a 1903). 
Livro para registro da correspondência do Governo deste Estado com a Catechese . 
P~gina 11 e 12. APMT. 
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lavou~a (milho-. batata. caré, 1 aos Chamacó- 1 nosso idioma.~ 
abóbora e cana). Criam gado 1 cos (roubam 1 Entende-nos 1 

• 
são orgulhosos. propen· 1 

sos à embriagues e ª"r 
roubo. O medo que 1êm1 
de nossas armas faz com~ cavalar. lanrgaro. aves e 1mulheres e . bem. 

porcos. Fiéo elgod&o e te- . c•ianças) j que nào nos hostilizem. 1 

cem (penchos. redas. su• 1 Guerreiam os t 
1 pen.s6rios. cintas) • Enimas, que 1 

1 vivem em ter· 1 • , ritório limr- • 
t : trole com o 1 ! 

''"Os Guaycurus. Guanás 
1 e Guaxys estabelecidos l nas imediações das po-
1 voações de Mlr anda e 
•Allluquerque nos devem 
jmerecer toda anençao 
pelo soo grande mime· 

Iro. e pela conveniência 
1 

1 de povoar-se esta pane 
,da lrontoira. suas ai· 

••• .•• . . - -·'- · . - . · ·---. ··--· · · -·- . - •• _J. __ • - ·- • .• -·- -- ·- ··- • .'..P.ª.!~9~!!·~- . -! -- - ·-- -- ··-·-- - . -·. - - . - . . 
: náo passam de ;perto de Miranda. em, dão-se a todos os gêneros •razem guerra 1 : 

_ •• J. _ .• :. _ • .•.. !deias se bom quo. como 
;iâ disse. es1ejao longe 
1de assemolhar·se às ai· 
'deias de que trata o Ro-

1 80 ou menos ;volta dos Gua.is. Laya- 1 da agricultura. Colhem mais 1aos Cayu6s. 
~ (atdudos) 1nas e Terénas e gente 1 do que precisam para sua t 

CATAGU~OS 1 (nossa. , subslslêncla. Criam gado la
(Guaycurús) • nlgero. cavalar. vacum. avas 

1 e porcos. Fazem fa rinha de 1 
.. ____ .. . "t- - __ . ___ .. -t _____ __ . -t-m~n:'~~·-e ~!"~~u~ª!·. ___ J __ • __ 

' Apro•imada· 'desde muitos anos ai- · cultivam em ponlo pequeno 1 
: menle 1 oo. ai· ;deados na Freguesia de j mandioca e milho. Vivem 

GUATIED~OS 1 deados. ;Albuquerque. mais da caça e pesca. Criam 
(Guaycurus) 1 1 gado cavalar e lanlgero. T&-

GUANÃS ' 2 aldeias Kiniki· 
{quatro tribos j nãos com apro
que pouco ou · •imadamente 
nada dilorem• 1.000 pessoas. 
entre so 1 
quanto ao seu . 
mooo de• Te•énas e Lava· 
ellsténcia. nas 
Guanás. Te- Guanás 
rénas Kin1k1· 
nâos e Laya· 
nas. 

juma a três ltguas a 
·poente de Albuquerque 
~(com 800 pessoas) e ou· 
1 tra nas imediações de 
·Miranda (200 pessoas) 
1 
1 imediações de Miranda. 
j à meia légua da capital. 

-1 

1 cem com perleiçAo redes de 
algodêo. 

suslentam-se da caça e da 
pesca e princlpalmente da 
carne de vaca e produtos de 
sua lavoura. 
Cullivam milho, mandioca, 
(lazem lari.nha), arroz. fel· 
jAo. cana, batatas, hortaliça, 
IOdos os géneros de agrl· 

• cultura do Pais. A eolhelta 
j .. cede o consumo. Fii o. te
• cem. Ungem algOdlo e lê do 
1 que lazem ótimas redes , pa
! nos. cintas, suspensórios. 
1 
1 

t 
1 

1 

• 
1gulamenro. podem com 

1 
1 1 1aprovello conllnuar co-

1 • 1mo estão ou ir-se modili-
j 

Em tudo o mais se assemelham aos Beaquéos 
1 

icando pouco a pouco . 
1 • - - - - • - -;- - - •• - - • • - - -- ,· - - - - - • ' jHe precizo proje10!-os e 
1 • perderam seus antigos• ajustam-se :animal-os lazendo corn 
quase todos• hábitos de depredação. : como jornalei· 1que não soiâo mol· lra ta· 

lentedem nos· 'São dóceis e submissos. 1 ros para dl· ·dos nem lezados nas 
j'° i<lioma. i Reprimem sem inclina·! versos servi· lsuas transacções com 
Poucos lalam. ' ç&o ao roubo e a matan· 1 ços. ;nossa gente. lornocen· 

1 : ça .,.10 medo da puni· : ido-lhes alguns inslru· 
• 

'quase 
'talam 
Idioma. 

1 çlo. lmentos e utensis neces· 

1 seus costumes são man· : muitos a1us- 1sarlos para preparação 
todos 1 sos. hospitaleiros e pa- · tam-se para ·da farinha e productos 
nosso, clllcos. Estão em estado: os serviços da Ida canna. Fóra de muita 

1 de se curar de sua edu·' Ioda espécie. julllidade huma lorja e 
· cação lntélectual e reli· 1 em diversos ;hum ferre iro que con-
: glosa. : ponlos da jCerlassa as lerramentas 

, Província. .delles e animasse a 
• mormente a :mesma prollssão aos 
; navegaçào ,que para isso hvessem 
1 fluvial. Ven· •queaas bem assim um 
: dom ou per- ;ca<pinteiro. 
, mutam exce- ,Finalmente. 1ã estao es· 
: dente da co
; lhelta por la· 
• zendas. ler-

' ramentas. 
aguardente, 
espingardas. 
pólvora. 
chuml>O. 
qulnqullha· 
rias. 
assim 

e bem 
como 

• gado cavalar 
• 

;ses Jndios om estado de 
)receber com proveito o 
·ensino moral e rel igioso 
• ·e muito convir ia quo on· 1 • 
1•re elles lossem rosidlr 

1
Mlsslonários. • (pp: 

,91192). 

1 , e ve cum. 
_i_ 

1 • 
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: rMÇlo quue • Miranda 1 A vida mullO M ssse'T!elha ao do• Guan'9 e Guaywrút de Mlrllnda onde : ' 

1 

GUAXYS li exl!nta. ! , tamWm residem. • ! 1 
• • 1 1 . -----·-· ·r ;~ ~ ·~~~ ;~ r-~~~~:.~· :r:::o~~; 1 C1Jll;:~~ .. ~ -~~:-~-c:;h~·: - - · · · •• - --ral~:~ -:;.: i :.~~~~ : ~~~~ ... :·:.~-·-: -~~.~~ -.=r~-~r~-

! '°ª'· : nos nas !m9dlaçõn de ! mandioca e mllho. al,11'1 do 1 j dem • la!am a 1 1 permul&r.I ex· • ri o a,.m do 
1 rót , C• 

: 1 Ssllnu e outro na msr- j que precisam para sua sub- j 1 nosta língua I : cedtl'llee por i P1r11gu1y 1 blÇaN e 
60f;ORÔS DA ; ! gem direita do Paraguai, 1 stattncla. Tecam redee de ! l I l lazlHldu, ler· ~rto da : Ceyapós 
CAMPANHA ! quase em lrenre ao E• 1 algod!o qua plo.ntam. Criam i , I remontu de ll09ea rela : .. o 

, calvado. 1 porcos e galinhas. j ! lavoura, dlvlsc)rla ! Igual-
• 1 1 aguardante. com a BolF- mente 

• 1 , P:oC\.'ram 1 via, podem · dignos de 

1
1 1 1 nos3U P<>"OG· 1 pr•:ar-nos ! contem-

• ções e via- vallolO• 

1 

pleçlo. 

1 j 1• janles. 1 serviços ... • ( ... ) O. 
f !.tal$ de uma ' (p. G2) 

1 
rr.elot ~ 

vez 19111 apr• • M da\'""' 
1 endid<> e tr• ; 1 empr1gar 
1 zl do aos n0t- 1 alo os 
1 ses destaca· ! 1 que venho 
1 m.:i~tos de- de epon-
,, se.-:cres e es· I 1 tar. posto 

craves aue fu· • que em 
giam pera ll 1 ; malt P4t" 

1 BolMa. 1 qutna ee-
cale ..• • 
(p. 92) 

• 1 . 
1 
• 

1 1 1 ---···--. - ~- - ----- , .. - _ .. __ -·· --,·--··- - - - ····-:-- - ·- ,_ - ·- --- 1 --- -·· i -
! 1 1 
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1 

BOROAÔS 
CABAÇAES 

: 91 pessoas (em: reglslro do Jr.urú, IOdoe 1 -sentam-• de frutos es- : 
1843 orL'll 177) reunidos. 1 pont6neo1 da terra; culllvllm 1 

1 l •1>tMt alçum mll!'lo pururu- 1 
1 · ca, batatas e bana.,u . Pou· 
t • 

, oos propensos à agr:cultura; 
• 6 quase unicamente com o ' 
l .,oo e ftecha que obtem e!i- 1 
1 monlos. Fazem vasos gros-
: telroo de barro e ettfllras, : 
j com que cobrem 9fll parte e ; 

1
nudez. j 

! 1 
1 

1 
1 

t 

• atraldoa. em 1842 por , 
; Padre Fraga pare wna j 
l lazanda que ~nula no 
• Jauro. Antoa lndom!toa, ! 

! Infestavam M estradas 1 

da cepltal a M11!0 Gro• 1 
'so. Mat.lvam 1 todos. : 
1 ExP<tdlu·,. B1ndelras 1 
j oontra eles. 

1 

1 
1 

1 
1 

1 1 ' . . ~ ; 

CÃvAPÔS · 7 . ·· - ·- ·-:-;.;;,~ · ;.- ~k,; -P~;anA, ~v;.:-d; ~;, ~;~: lru~~ i ,;.;;- ~-;l~r1~ao n; ~~j~~;,; -; ... ;l~~- ~o: ----

Nação h6 i i Peranahyba o ·as cabe- : C:a lorra; culllvarn milho. ar· ; parte tnlen· j 1111111 abert• 1 serviço do1 moradores : · 
multo tempo ! : cefras do Sl o Lourenço ; roz, mandioca, batata. caM; : dem e falam o 1 ni.nte, embo- ! do distrito e vlaj1n111s. 1 
aldeada em j ; e Taquary. Uns a!doadoa 1 lebrlcam algumas rapaduras: 1 nosso Idioma • re se suspeite 1 1 
G:1i4s. : • no d9$!acamen10 nas ; criam porco3, aves, gado ve· • 1

1 
qua tenliam j 

1 
1 Margens <!o FiQulry: ou· 1 cum. e cavalar. 1 "cmelldo na , 

1 1 tros nç PorlO do Para· ; j estrade de I 
• 1 nahyba. Oi;tros n&o tem ! 1 Golb 11gu-
I ; re!.ld~:icle carta. ' • mas das d• 
; 1 1 predeções , 
1 

11 
• 1 j que geral- 1 
: 1 ! mente se etrl- ! 
1 1 1

buem aosCo- I 

1 J. ! roedoL i 

1 

1 

1 
1 

• 

I · ... :;iode;n • 
tnvi~'J ccn- ! 

t • 
j lflt:;ulr para: 
que ss fte-1 

1 quonl• e 
1 pov09 •' 
1 noua •• 1 

1
. trida c1esra I 
capltal pera j 

: Slo Paulo.· 1 
•. !.<P. .. ~·-· ·-· · .. • • 

• 
1 • 

t 1 

' ' 
1 

1 
1 

1 • 

1 1 
1 

. 
1 

1 1 
• 1 - ... . ~ . . L . - -· -



2f CATEGORIA: ·os QUE VIVENDO AINDA NO ANTIGO ESTADO DE INOEPENOENCIA TOOAVIA RELACIONAM-SE CONOsco· 

baslanle nume· I habitam Imediações do 1 dada a vida seden16ri1 e I 1 i i i poU<:o podemos lazer 
rosa , rio lgualemy, sul de Mi·; agrlcola. 1' I , : pel0$ Cayuh enquanto 

1 randa. 1 t I : : nossa população nlo se 

CAYUÁS ! : ; 
1

. 
1 

i ! ~:l·==~r ~:~~ar reg~: 

--· ---···i-- --· _ _J __ ._ -- ... _,_ J __ ---- .... ---1------ ·---· .. :-. ··-··-·-··-~. -· -·· __ i~~a~:: ·~~~~e:~~ 
1 

pouco mais que~ próximo à Bala Negra; : sus1en1a~se quase unfca·: guerreiam 1apenas4 ou si nunca · nos h0$tilizam 1 1 muflo brutos: podem sem 
200. Vivem em 1 Sul de Coimbra. 

1
• mente da caça a nada cultf· •com outra na· 1 entendem o; e fogem de nós; não 

1 

maior dilfculdades serem 
1 pequenos gru· 1 vam; criam alguns cavalos; ; ção do mesmo i nosso idioma. 1 manifestam desejo de 1 induzidos a deixar a vida 

CHAMACÔCO~ pos. 1 nlo tem quas. industria. , nome que vi· 1 relacionar conosco; sAo errante e lixar-se entre 
' : Andam nus, vem mais ao ' . robustos e· fortes para 1 1 nós mediante presantes 
1 • 1 1 • 1 , poente. Ve~ , 1 o trabalho, porém pouco (ferramentas de lavoura 

1 
1 1 dom seus li· : 1 lnleligenles; slo incli· 1 1 • vestu6rlo e por Inter· 
1 1 lhl'IS aos 1 

1 
nados à embriagues e 1 ; médio dos Guaycurús 

1 I 1 Guaycurús e , um tanto ao roubO. Odo. 1 1 Gualled6os com quem 
1 • 1 Guan6s. em 1 • muito uma vez por ano 1 multo se relacionam. 

1 11roca de ma· 1 vêm ao Presidio de 1 : Conveniente fundar ai· 

1 
, chados. t:a· I t Coimbra ou Albuquer· 1 : oela· no Mato Grande. 
, valos e pano , que. 1 1 3 léguas e O de Albu· 

1 1 de algodão. 1 1 ' querqua onde exls!e • l ! próspera aldeia de Klnl· 

----.. ·:·· - -- ·· - ~--· ·---__:+·-·- ·-- .... - .... i ·- -----!-_ .. -- · l-. -· ........ -t .. - .. ·- .i!!n~ ·- - ----· 
! • rio Puagual e •s adja· ! suslentam-sa quase exclusi- , vl••em em paz 1 pela maior! tem relações de amizada •permutam com pouco se poda esporar 
1 aproximada· : centes lagoas, desde • I vamante da caça e da pesca. 1 com os seus 1 parle enten· .com nossos vie1anles. 1 vlajanles pelo que se tornem sodenlâ-
: mente SOO pes· 1 boca superior do Para· 1 plantam mandioca, trutas ª I vizinhos dom o nosso 1 São leais, probos e 1 de onça, bu· rios e agrícolas (região 
: soas gual·Mlrlm a16 abaixo do milho para • sua subslsten- , idioma e mui- 1 inofensivos. porém tem 1 gio e lontras. ! alagada) meree!!m nossa 

GUATÓS 1 1 Escalvado. Tamb6m no j eia. Colhem arroz silveslro. 'tos adultos! por vezes mostrado que 1 cera. remos e atenção pela boa lndOlo 
1 

1 

São Lourenço 1t6 a Foz. Usam arco, llexa, lança. Za· 1

1 
, talam. ! sabem resistir e vingar 1 can<>as por 1 o serviços que prestam 

• do Cuiaba. j gala. para caçar onças que 1 1 as injúrias que so lhes 1machados. fa· I aos navegantes e mora· 
J l lnleslam • região. Princl· l • laz. São Inclinados à 

1

cas, zagalas. dores e pelo mal que 
1 1 piam a andar veslidOs. Pas- • 1 embriagues. tornam-~• panos de 111· nos poderiam fazer se se 

'I •. sam o dia na canoa. 1 barulhonlos e desordei· lgodlo. lumo e voltassem contra n6s 53 

1 ros. Poucas vezes visl· aguardente. não IO$S& eles seria pe· 
1 1 1 Iam as nossas povoa· 1 1 Jigosa essa região. Fi· 
1 1 j ções e capllal. 1 1 cam satfslellos com dâ· 

divas de pano de algo-

1
1 1 dão, terramenras para 

! tazer canoas zagalas --·-- ·+·· -~- _ ----_ -+- ___ .,._ ... __ j_ __ _ _ __ .L. -·-· ---· - i ·- ___ -+~~~e~,o_:ças .. 
1 1 cabeceiras do Parana- 1 Sustentam-se da caça, da j a fuga 6 o 

1 
mullos deles 1 são da índole pacllica • 1 o aldalamento a reduçêo 

, SupGe-se con1ar tinga e parle superior do; pesca e produtos da lavoura .. único meio a enlendem o até trmlda. Procuram as 1 dos Bacalrys laclliarll a 
~ 200 peS$0as. : Arlnos. • Plantam mllho, mandioca, 1 que recorrem nosso Idioma. ' vezes nôS$0S moradores 1 

• dos Cajabys. 
BACAIAYS 1 reparlidcs om 1 1 batatas. car6s, lavas. feljlo 1 par• subtrair· 1 e partlcularrnente Sr' 1 

; diversos grupos. ! 1 a cena. Seus ins1rumen1os 1 sa aos ata· 1 Feliciana O. Pereira 

1 
1 1 arat6rlos sao d• pedra e 

1
· ques dos Coelho. abastada pro-

l . • madeira de cerne. Fuem Nambiquáras. I i;rietArla de Serra a CI· 
1 1 j redes de algodão, tucum • ,. Tapanhunas • ma que os brinda e lor· 1 
1 j balaios. Cajabys. 1 ma lavorévef 1uizo da fa· 

-·-·-·- L __ --- ···-- ·-··_J_ ·-- ____ -- ~ -- ___ ..! •• L:'.d~d~ d~ :a~atequ~-· . ·- •• J . -- . _ .... ----
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---··---- -- -·-- -- -,- - ·- --- --- . -r 
: · ~ Aval ia-se eml Serra e Campos dos Pa· , 
1 j 200 o número . recis, desde imediações 1 

--·-------- ·· ·---,-·· - ---- -- ... -- -- -----· --··-----~--- · - ·· · ··-

!
. suspeila-se 

1 

pou.co enten-j nunca nos hoslilizam ! trocam penei- 1 convenienle aldear os 1 
que as vezes dem e falam r:J aberlamenle; alguma·s • ras, cordas de Parecys no Alo Claro, 1 

1

, I de individuas, 
1 

de Diamantino até os ar· • 
PAAECYS em diversos! raiais do dlslrito de Maio 'I 

1 grupos. 

1 
Grosso. I 

misluram-se nosso idioma: 1 vezes se ocul1am de nós· rede, penas.1 tribulérlo do Arinos. A 
li aos Cabexis 1 , e manl~estam descon- : cuias. fumo. f sua civllizaçêo lacililaria 1 

para ·comeler 1 fiança: em gorai pare- por !erra- a dos seus amigos Mam-

1 

1 

L----... ---- ··----···-- ·· -• 

1 
1 -+-·-

malelíclos. cem dispostos a eslreilar I" mentas. ves· I barés e a redução dos 

1 relações que Iam conos· luárlo quin- Barbados a Cabixys. 
1 co; visitam nossas per qullha•ias eml

1 
Pode•osos aux iliares pa-

i voaçõas. onde procuram nossas povoa· ra rrazer relações com 

1 
lerramenias. qulnquilha- ções que vi- 1 os Barbados. 

I rias. 
1 

silam de tem+· 

.. , 
1 

poucas 

1 recys, divldidosj 

1 
milt\o, mandioca, bananas, 1 com os Pa- 1 nosco, posto que algu· , laci lllaria a dos Mamba· 

1 

MAMBAR~S em díversos 1 batatas e carás, que cull.i- ; recys mas vezés venham lls , rés. 
grupos de lamí· 1 · 

1 
vam. ; 1 nossas povoações em · 

lias que vivem 1 _j companhia dos Paracys. ; 
aldeados. 1 1 · 1 

~--- - ~-;; ~:~.~~11 -a-;;;;;;:s- :::~ j:stenram-~ da caç~; p:; vivem em 1 ;~,; - mai~r -a prasu~~: ~ ·~ ;ei~o:ia-~:c:a;;:e~1! hes;i ·-e~ro~ã~o-;-1 
1 

em hordas Paraguai de Coimbra !'ca. Nada· cullivam. Criam I guerra quase 1 parle enten~ são feições carac1erísti-
1 

qilentemente nesla calegoria. pois pa· 1 
para Baixo. Eslabelecem 1 bastanle gado cavala r e la·: continua com dem o noss cas de sua lndole. Oen· 1 nossas povoa· 1 recem decididos a conti- . 

' lemporariamenre em um nfgaro. Pouco ou nada é sua! os seus vizl· idioma e ai Ire as tc'ibos reslanles ', ções; de vez nuar sua vida vagabun-

1 
e outro lugar Verdadeiro 1 induslria. nhos. l guns falam. que entre nôs existem 

1 
em quando da. Não rem proveito o 

CAOIUÉOS arraial militar que em 1 dessa nação é a que tom chega uma bom lratamenro e as dâ· 
1 poucos momentos as- · conservado mais vesti· j horda até à divas que se laz. Hâ 
'J 1 senla·se e levanta-se , I glos do primitivo esp frilo 

1 
capital da poucos anos manifesta· 

1 1 
1
1 1 alllvo e belicoso: se não Ptovrncia. ram o desejo de se esta-

i ' I lazem guerra c:onosco 61 Permulam ca· 1 belecerem em Albuquer-
1 1 1 

1 

pela consciência que 1 valos, cordas que. o que lacililou- lhes 
1 rem da sua lmpolência. 1 de embira e o governo mandando-

1 J l Nenhuma lem sido mais 1 ou lras obras lhos lerramen1as de la· 

1 
1 brindada. mas não se 1 por aguar-! voura. Mas logo houve 

• • consegue que abando- ' denie. ma· rixas com outros índios, 
f 1 1 "> 1 nem sua vida errante. •

1 
chadinhas. la· 

1 

mandaram se mudar 
! : 1 cas, pano de l vendendo previamenle 
Í 1 • ; algoaao. filas. as lerramenras a 1roco 
j f ; chilas, baelas de aguardenle. Talvez o 
i f : 1 1 1 e prata para l lempo e o e•emplo de , 
t 1 : canudos com 1 outras tribos da mesma 1 

'--·-· f_, _____ j_ ___ ., __ l _____ -·- __ i ____ ..._ ____ I . ··- _. _ _ j_:~7e i1es. '~:J7;i!;~~=1~::0~~m-a.J 
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-,--excedeª 1.0~~ i i~d;ª;~;.-c~;;;;;. r
1 

cultivam ;;;;;;: -~;;;;~T - - · 1· ;~nde parle ·-$~º- de lndole -;~c·n;cªTI~r~~~~º'I. ~ ~~ ~ulla con:;;.~~ª-
' divide-se em l 'as dos rios Mamoré e banana. cena e batelas. : entende e la· um tanto Inclinados a vlajanles larl· a restauraçAo da aldeia 
: mullos grupos Madeire. 1 Sustentam-se da caça, pesca , Iam nosso bebida, mas não a ma· nha de man· que houve no destaca· 
• • e da lawoura. 

1
· . Idioma. tança. Procuram-nos e, dloca, estopa., manto do Ribelrlo para 

CAAIPUNAS 

JACARitS 

1 
r -.---

t de5de hâ multo tempo. breu. salsa. residência dos Caripu· 
1 1 1 • . 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

-

1 
• 
1 
1 

tem conosco relaçõH da . guarani a tr<>-1 nas. Sua civilização la-
! amizade. Jé estiveram j co de panos cílltaria a dos Jacarés e 

aldH dos no destaca· de algodãoi prepararia a reduçlo 
mento do Ribe lrlo. j e ferramenl8s. das hordas bravlas que 
Mullos slo batizados. Prestam so- • erram nesses sertões . 

• 1 corros a eles Ao mesmo tempo os 
na navegaçtoj viajantes do ParA para a 
da cidade de cidade de Matto·Grosso 
Matto-Grosso 
pera o Per6, 
para zlngar 
canoas nas 

1 h . cac oeoras, 
1 no transporte 

•• 1 de cargas, pa· 
ra o que so 
ajustam rece-

' 1 bendo em tro-
' ca foices. ma· 1 

1 chadOs, fa-

1 1 
cões e outras 

j q_ulnqu1lha- 1 

achariam em tal estabe
leclmento audlio de 
gente e mantimentos. 
recursos preciosos em 
tão longa e penosa via· 
gem. 

-----1-- . 1 _, __ _J _ -·-i"~· . 
margem d.o: margem do poente do 

1 
Fiam para seu uso. Susten- 1 S6o mansos servem aosl A civillzaçào dos Carl· 

mor6 desde as 1 choeiras até o "ladeira. 1 produtos da lavoura. I 1 I Jacar6s. 
poente do Ma· o Mamor6 deSde as Ca· I tam-se da caça, pesca e ' 1 viajantes punas facilitaria a dos 

Cachoeiras al6 • 

-----º-"'~~Ir~ - • - r - - - - - _; - - - - -- ____ _,I __ - . ·- -~ - - - - - -- - - - - _ J ___ - ----
Em CasalvasÇO, margem ocidental do 1 tem plantaçio de maindioca, 1 slo de boa lndole. Pro-1 ajusllm-se 1 Governo mandou ha 

GUARAYOS ! 
r 
1 
• • • 
1 
1 

uns 60 migrados · Guapor6, no lugar de·• leijAo. milho de que tiram 1 1 , curam os nossos viajan· para diversos pouco colocar um desta· 
das povoações 

1
1 nomlnado PAo Cerne.• suu subsistAncia. Fiam e la- ·1 1 l "s e dlo demonstraçio · aervlços e ai· 1 camento militar no Pão 

de Chlquilos distante 50 16guas daci· 1 cem algodAo. j de conteniamento e dei guns esUlo Cerne para civilizar 
(Bolívia) parcela 1 dade de Mano-Grosso., 1 desejo que se lhes dê I empegados 

1 

Guarayos e 300$000 pa· 
delH, 1 Tambêm em Casalvasco· . I alguma coisa. Julga·set como vaquei· ra brindes. Aldoados e 

1 que sAo oriundos de M<>-1 ros na Fa.zen· domesHcados os Caripu· 

l
i 1 1 J xos. da Nacional. 1 nas e Guarayos. facilita· 

j 1 1 ri a dos Mequens. Cau· 

---··---. - ! _ _J _ _ _ _ _ _J --- _ I_ _ _j ____ _ _ _,._ ___ ~ _:~~;.::~s._se_n_a_bº~-
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t 2. 700 • também do Arlnos I men1as que usamos e sus· llnuam am qua 
1 ' tentem-s:1 da lavoura, çaça.; vivem conlro j 

APIACÁS 

: j pesca. Produzem além do 1 os. Namblqué· I 
1 , que precisam para sou sus- • ras e Tapa- , 
1 1 lento. '. nhunas é mais 1 
: ...... : defensiva do ! 

1 
• 

• 
1 
1 

1 
1 
• . 1 

1. 
• 1 

·1 

,, 
• 

i 
l 

1 1 
1 

1 . 1 

que ofensiva. 

1 

• 
1 

L : . 
'------. --- - - • _--1,._ ---------·--- ~- - ---

_J __ - - _1 ___ -

' ·----.--- - ---- ·-·-
• nunca nos tmstillzAo; h•; têm para ven-j O aldaar.iento do• Apla· 
1 multo manifestam dese· ; der farinha de. eis 6 da maior e mais 
jos da estreitarem rala·• mandioca, ca· j urgente lmporlancla. Um 

• 1 
• çOes oonosco procuran- rh , "plchl" de. pequeno destacamento é 
! do n0$$0$ viajantes e 1 milho torrado,· n.cesdrlo para animar 
•nossas povoações; ln- I batatas. al-1 os Aplacü contra os Ta· 

1 

dola mais branda que plm, laij.\o, panhunas e Nambl,~u.i· 
dos Nambiquáras e Ta· 1 melancia, 1 res e para a1ralr os 
panhunas. mas mant6m • aboboras, • mesmos ou reprimir sous 

'costumes da an1ropofa·' aves e mal.' malellclos. Querendo 
; gla. 1 Negoci am aproveitar as boas dl:i-

j lrulos da ierra ! posições d*se~ fr.dlos o 

1 
e trocam r•, coverno da Provlncia 
des, l lo de ai· I projelava um 11lcea· 

i godAo e tu- , menlo na pro•imldade 
• cum, anfaltosl do Salto Augusto. l&
I de pena· a Iro- vou· se a cAolío om 
~ co ds ferra-' 1.643, com um inspe:or, 

1 1 mer.i~ de l• · t alouns praças de 1' li· 
· voura, pano I nha a sorti:ncn:o de ler
~ de algodão, 1 ramentas e samantn. 
1 facas e quln- • IAalogrou·se pala morto . . 
! qullhar!as. 

1 

do Inspetor am princípio 
! Prestam de de 1.845 .e re:!raram-se 
: bom grado os praças. O lugar 6 

1 serviços na 1 prOprio pela ferlilidade 
1 lavoura e na- do solo, abundância da 
1 vagação i lu· I madeiras para consiru-
1 vlal. As nos-1 ç~o farlura da caça. 

1 
sas expedi· 1 pesca e lruros natl\IOS 
çOes que vol· 1 que fazem parte da ri· 

1 tam do Pera quez3 natural e privativa 
, ach!lm socorro 1 da Provrr.cla do Par• . A 
, nas suas ai· 1 povo2ç~o au•lllarla na· 
• delas. pcslo 1 vagação desta província 
• 1 
1 que produzem• para o Amazonas. 
• 1 

1 1 além do que 1 

l--~--·--~~sam. _J__ ---- ----



3• CATEGORIA: ·os QUE NOS HOSTILIZAM E MOSTRAM-SE DISPOSTOS A NÃO MUDAREM o SEU MODO OE EXISTÊNCIA" 

ARARAS 

bas:anle nume· 
1 

rosa, diversas! 
aldeias. . 

' i 1 
habilam margem do ma· , manram-se da caça, pesca.! procuram porl 
deira. desde salto do Gl-1 ocupam-se da lavoura e !ião todos osll 
ráo aré o rio Jamary. algodão. me;os fazer 

1 · I mi:I aos rn- 1 
dlos. Vivem, 

'. em constanle ~ 
guerra com os• 
Muras e ou·: 
tras naçõosj 
Indígenas vi-• 

zinhas. Co-1 
mem carne de 

são bravios, 
propensos ao j 

roubo e ma· 
lança. 1 

- . ~ ___ ____._ 
margem ocidenlal do ' 

--+-- seus inlm!gos. 

vivem 

conslanle 

- - -~--

tcgem de ter 
1e lações co-

em 

1 
. Mamoré alé as pfimeiras 1· 

cachoeu as. 
SENABÔS 

, guerra com os·: nosco. 

_ _i_ -------- ~ ---·- . ·- ---i ~é~-· - t n~~ -;A ~:as ! 

CAUTAAIOS 

MEOUENS 

TAPANHU· 
NAS 

1 margem orlenlal do Ma· 1 
moré desde a sua junção. 
com o G uaporé alé su11s 1 
cachoeiras. 

1 

1 
j nem nos apa· 1 

1 1 
recem. Nada 

--------·---+-

1 

Aio Cau1a1ios e margens 1 vivem da caça. pesca. trulos' 
do Guaporé enlre o .

1 

sllveslres e mandioca que I 
Ferie do Príncipe e o cullivam. , 
Mamoré. · 1 

1 
1 

1 
' 

1 

1 1 ' ....:_ _____ -"' ---- -- ---
1 
1 

1 

1 1 

1 

margem do Mequens. 
lado oriental do Guapo· ! 
ré entre os Guarayos e 
os P almellas. 

1 

se sabem des- 1 
; ses selvagens 1 ' . 

- ., são - ,,a1çoe. ~-r-· 
1 ros. malado

res e ladrões. '. 
Negam-se a ' 
te1 relações : 
amigáv$iS co- 1 
nosco e ta· f 
zem-nos 1 

1 
quan1as hosti- 1 
!idades po- : 

1 dem. 1 

----·--'-

_J_ 
1 
1 __, ·- . -- -. ·--·· ·------
1 

1 _J ___ __ _ 
- - • ···- ·~· ---l 

1 
1 

- ·--·--' 
1 

"Ouanlo ás demais nações bravias pode· 
se ao meo ver adíar a sua reducção. sal· 
vo se se ollerece1 occasião favoravel. .. 
(p. 94) 

.... 
[ .... 
.g -· ~ 
~ 



- --1-cõnh.Ce:s. üiiiaT hãbitam .• ,-Yiiiiihanças .,-ViYem da -cáça:-i>esca: atT Vivem .m-es- -. sãõ - traiçoei: 1 ieriiãm nossas armes 9T . -
horda de 600 do Rio dos Pel•es com o guns frutos que cultlvam com 

1 
tado habitual ~ ros. Fogem de I nlo opOem reslstenclas 1 

selv1gens. 1 Arlnos. instrumentos de p1u e P• , de guerra com • ler rel1ções • 1ber1a_ 
NAM610UA- 1 1 , dra. • outros lndlo•. I conosco. j 
RAS , ! 1 1 p1rtlculer- Costumam I• • : 

mente os 1 zer embosca· 1 1 1 1 Apiacás. a das e atacar 
1 ) quem lazem 110S$aS canoas 1 

, todo o mal que vào da 1 . 1 

---------· 

1 
que podem. 

1 
Vila do Ola- • 
manUllO p~ra 1 --,.---·--·--l---____ _J _, · - - - ;ºPari. ---1 -- .. , _ ----+----___ _ 

400 num só 
1 

Cabeceiras do Rio Ver- 1 caçam, pescam, culllvam, Não consta SAo lralçoel- : 

BARSAOOS 

alojamento • melho (afluente do Pa· 1 com insltumentos de madeira 1 que tenham 1 ros; lo119e de I 
1 

raguaij, nao muito dls- ' e pedra. P.lantam mllho, t guerra com procurar rela-
1 tanle da vila de Oiama11- . mandioca, batatas e car6s. • outros lndlos. 1 ções co11osco. '. 

tino, 11« fralda da serra • Nlo tem gado. t fogem de llÓS. 1 
1 dos Pareeis. 1 1 ' Por duas v• , 
1 ' zes atacaram : 

1 navegantes 1 
1 que vao de· 
• Oiamanlino 1 
• para Vila Me· 1 

t 
ria. , 

- . --... . -- --- -.. Í ~~•~e~ ;;:~atin;a~ - - - - - • - - • - -- • São 111.;,l;,s ;;:-bravios~: - -

1 
• 

1 

1 

1 

- - 1- . . ,. __ - - - - ·- .. 

i 
acima do Sallo. 1 dOS Bac1ry1 

1 
lndomllos. 

CAJARYS 1 1 

--- -n-a-çã-o--ba-s-1a-n1~ 1 campos ·d:~ -P~;ec-ls- ~ --- - - - • - r - 1 -'~ - ;je ·-;;. Slo t~pora;~,~ li :Poder·a•h~ ;;e~e~ ~~ • ;.;; ;;;;;; 
numerosa. dl· 1 NE do arr1l1I de Sao VI- 1 domllos. sem- conlldos pelo medo das (indicado Pira os Coroados} pera com os 
versos aloja· 1 ce n1e. 15 1 20 16guas de 1 1 pre manlles- bandeiras que de vez em 1 Cabixys. • (p. 94). 

CABIXYS 

1 ., 
1 

.. 

mentos. 

.. 

-- -- . -· ....... __ 

1 d istl nci35. 

.· 
. 

1. . 

1 
1 

1 

_____ __J_ 

1 
1 tam dlsposl· qu1ndo se ei ped11111 

1 
çio hoslll P•· 1 contre eles. 
11 COl10S<:O. 

1 1 Os nossos ar· 
1 ralais e mora· 1 

li dores do dls-1 

1 
ttito de Mano 
Grosso multas 1 

1 

1 vezes foram 1 
assaltados por 1 
esses lndloa, 
que anu•l· I 

, mente repa· 1 

1 l 
llm suas cor- t 
rerias. maU.n· 1 

1 
. do, couballdo 1 

. 1 e lnc1ndl1n· 

_ .. _l_ ·--·-·· · - -' ~º· · ..... __ J_ __ --

1 
1 

1 

1 

' 
1 
' ~-

.. 
- - -----



---··-·-- ... ·•
1 
~~~iru dos dlv;rsos 1 poucu sã; as noticia; sobr~-~-
galhos do Alo São Lou· • seus costum•s e lndol.s ' 

j renço. 

COAOAOOS -

1 I 

• I 

-
1 ~,-;- • ;e~~i;· 1 P~r:;;~s razõ;; ~~uco~. "SendO. como jA disse, ;;-d

0

ts~~ 
nam conosco: anol passam sem que ~ hostis do Coroa1o hum oontinuo motivo 
fogem de nós governo ••peça bandel- de Inquietação para viajanles e morado
• quandO pro· ! ras conlra eles. O re-' res do sertão que acravessao as duas 
curam nossos sultado • a destruiçàol unlcas eslradas pelas quaes comunl~ 
moradoras 6 •de maior ou menor nú·I esla capllal com a Cõrle e oulras Provln
para hostilizai· , mero do adultos e aprl· cias. he obvia e geralmente sentida a ne
tos. Atacam slonam crianças que en·j cessidade de por hum termo aos malles 
moradores e 'tre nós se criam e que que resultarão de um tal esledo de cou· 
viajantes do • de nenhum modo apro-' zas. A dlfficuldadé consiste em não ter· 
sertão. que se veilam para a redução el mos meios de significarmos a esses ln· 
viram obriga· 1 catequese da naçao a. dios as nossas intenções, pois não existe 
dos a aban- j que pertence. oulra nação que. relacionando-se com 
donar seus · etles e comnosco. nos possa servir de 
estabeleci- interprete. Sou da opinião d• que convi· 
mantos. Ma· ria enviar alguma gente sutlicientemente 
tam. incen- numeroza e armada para. conservando-
delam à pou- 1 se na defensiva. poder sem risco Ir a ai· 
cas léguas . gum dos lugares que lrequentão os Co-
desla cidade. roados e deixar ahi ticar alguns presen· 
Esses esta- • tes. repetindo- se essas expedições até 
beleclmontos 1 poder-se julgar da elflcacla dollas. O 
são impor- Capitão Antonio José da Siiva. abastado 
tantes para as 
tropas, forne
cendo provi· 
mentos. 

fazendeiro que possue estabeloclmonto 
ruraes no dlstrlcto por onde vagueiào os 
mesmos lndios, considera como muilo 
conveniente que no lugar onde a nova 
• sttaaa para Sao Paulo attavessa o Rio 
lllquira. se coloqua hum desiacamento 
cujo commandante com o precizo zelo e 
geito procure por meios de bondes anra
hir algum dos quo por ahl apparecem. 
Não se pode porém, dissimular quo 
quando taes medidas se tornem proticuas 
será muita lentidâo. o no entretanlo podo 
ser que seja p1ecizo reprimir alguma no· 
va correria. 
Em tal caso onlondo ser do muil J lmpo:
tancia que a bandolr a a expedir não se
guindo a marcha costumada. evite des-

' necessarios actos de barbaridade e se 
esforce em apoderar-se de lndios adultos 
que passando algum tompo entro nós. e 

• ·• sendo convenlontemenle tratados voltem 
depois a viverem enlre sua gente. e ma· 
nitestem o nosso dezeto de vivermos em 

1 

• paz e amisade com elles. e quando nao. 
a rezolução em que estamos. e o poder 

, que temos de exlermlnal-os por meio da 
1 • torça."(p. 94). 
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