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RESUMO 

Analisa a presença indígena no Rio de Janeiro do Século XIX. Identificando, levantando e 

analisando os dados dos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio de Janeiro e os 

Relatórios do Ministério dos Negócios do Império, buscando informações a respeito dos dados 

demográficos e formas de classificação que o Estado utilizava para se referir às populações 

indígenas. Os índios da dita Província, durante o século XIX, sofreram um processo de 

usurpação de suas terras, e isto ocorria de forma “legal”. Busca-se relacionar este processo de 

desapropriação das terras dos índios às formas classificatória utilizadas pelo Estado e aos 

nuances numéricos dos dados demográficos. A população da Província durante a década de 

1850 era de 1.200.000 habitantes, o que correspondia a 15% da população total do Império, 

destes 1.355 eram índios aldeados, correspondendo a menos de 1% da população do Rio de 

Janeiro. A população de índios não-aldeados girava em torno de 1.500 indivíduos, porém estes 

ficam de fora dos dados demográficos. É provável que a população de índio fosse muito maior 

do que os dados apresentam, pois, os levantamentos de dados não possuíam precisão além de 

não se contabilizar os números referentes aos índios não-aldeados. O estudo revelou ainda que 

as populações indígenas poderiam ser desqualificadas com tal por falta de conhecimento dos 

indivíduos responsáveis pelos levantamentos demográficos ou ainda movidos por interesses 

econômicos. Após o ano de 1850 com a Lei de Terras e com a Lei Eusébio de Queiroz os 

interesses nas terras dos aldeamentos e em cima da possível mão-de-obra que os índios 

representavam intensificaram as investidas de Particulares e do Estado. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

It analyzes the indigenous presence in Rio de Janeiro in nineteenth century. Identifying, lifting 

and analyzing the data from the reports of the Province of Presidents of Rio de Janeiro and the 

Reports of the Ministry of Empire Affairs, seeking information about the demographics and 

forms of classification that the state used to refer to indigenous peoples. The Indians of the said 

Province, during the nineteenth century, experienced a usurpation of their lands, and it 

happened in "legal" ways. It seeks to relate the process of expropriation of Indian lands to 

qualifying forms used by the State and the numerical nuances of demographic data. The 

population of the province during the decade of 1850 was 1,200,000 inhabitants, corresponding 

to 15% of the total population of the empire, of all these, 1,355 were settled Indians, 

representing less than 1% of the population of Rio de Janeiro. The population of non-settled 

Indians was around 1,500 individuals, but these are outside the demographics. It is likely that 

the Indian population was much higher than the data present, for the survey data lacked 

precision as well as account numbers are not related to non-settled Indians. The study also 

revealed that indigenous peoples could be disqualified with such a lack of knowledge of those 

responsible for demographic surveys or driven by economic interests. After the year 1850, with 

the Land Law and the Eusébio de Queiroz Law, interests in the lands of the villages and on the 

possible hand labor that Indians represented intensified the raids of private sector and State. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

John Manuel Monteiro 

 

No ano de 1842, ponto de início desta pesquisa, a Província do Rio de Janeiro era 

dividida em Comarcas e estas em Municípios, formados por diferentes Freguesias e 

Distritos. Os Presidentes da Província deviam anualmente apresentar um relatório à 

Assembleia Legislativa Provincial, afim de demonstrar o andamento das atividades e a 

situação em que se encontrava a província. Os relatórios possuíam diversas seções, 

porém, as que fazem referência às estatísticas populacionais e aos processos de 

“Catequese e Civilização dos Índios” são as que interessam ao desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Não se sabe com precisão quantos eram os Índios, em sua totalidade, que 

habitavam o Brasil em meados do século XIX. A Província do Rio de Janeiro, um recorte 

geográfico mais reduzido, não era uma exceção neste panorama nacional. As dificuldades 

de se obter estes números são variadas. Os Índios aldeados estão presentes nas estatísticas 

populacionais desde 1840. Porém, os que habitavam os “sertões” não entraram, em sua 

totalidade, nestas estatísticas. 

Este projeto tem como objetivo a recuperação sistemática dos dados demográficos 

relativos à presença indígena no Rio de Janeiro do século XIX. Buscando identificar as 

categorias classificatórias empregadas para qualificar os índios nos levantamentos e 

relacionar os dados e variações de categorias às ações indigenistas implementadas pela 

Província do Rio de Janeiro. 

Se são os números que emprestam dramaticidade 

e contundência aos argumentos, sua aparente 

objetividade esconde, muitas vezes, pressupostos 

falsos, preconceitos velados e vontades políticas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

São diversas as formas classificatórias que foram empregadas nos Relatórios 

oficiais para se referir aos indígenas dos aldeamentos e aos que habitavam os sertões. De 

acordo com Manuela Carneiro da Cunha (1992), no século XIX por praticidade, os Índios 

eram subdivididos em “bravos” e “domesticados ou mansos”. Para Cunha, essa 

terminologia é clara “quanto à ideia subjacente de animalidade e de errância”. Ainda de 

acordo com Manuela Carneiro, os Índios “mansos” seriam aqueles que já se encontravam 

sedentarizados em aldeamentos. Os “bravos” seriam os grupos que eram encontrados nos 

limites do Império e que eram muitas vezes combatidos. (CUNHA, 1992: 136) 

O século XIX é fortemente caracterizado pelo fortalecimento das políticas de 

cunho liberal que, de acordo com Vânia Maria Losada Moreira (2012), defendiam uma 

rápida assimilação dos Índios à sociedade imperial. A questão da formação da identidade 

nacional e o lugar onde deveriam se enquadrar os Índios no panorama nacional, estavam 

frequentemente em discussão. Maria Hilda Paraiso afirma que “a definição do status a 

ser ocupado pelos Índios já fora objeto de diversas propostas(...)” (PARAISO, 2011:11).  

 Ainda com relação ao “status a ser ocupado pelos Índios(...)” existe a questão da 

cidadania dos indígenas. Seriam eles cidadãos ou apenas habitantes? Eles deveriam ser 

considerados brasileiros ou apenas vistos como algo a parte da sociedade nacional? 

Fernanda Sposito aponta estas questões, aparentemente, contraditórias como sendo algo 

natural do “modelo Liberal em voga” e ainda afirma que a “divisão entre a sociedade civil 

e a sociedade política era perfeitamente compatível” com o sistema. (SPOSITO, 2012, p. 

25) 

Porém, havia muito mais em jogo além da questão da formação da identidade 

nacional e do lugar a ser ocupado pelos Índios. Moreira (2012, p. 68) coloca o processo 

de “deslegitimação das comunidades étnicas” como sendo uma política “implacável” que 
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deu visibilidade ao processo de assimilação social sofrido pelos indígenas durante o 

decorrer do século XIX. Na segunda metade do século, com a promulgação da Lei de 

Terras de 1850 se intensifica o processo de desamortização das terras dos Índios. Sobre a 

legislação indigenista do oitocentos, Maria Regina Celestino de Almeida ressalta que: "O 

objetivo era, sem dúvida, extinguir as aldeias, mas de acordo com a lei e respeitando-se 

os direitos dos índios, enquanto eles fossem considerados como tais. ” (ALMEIDA, 2010, 

p.151) 

Antes da Lei de Terras de 1850, foi criado o Regulamento das Missões de 1845.  

Patricia Melo Sampaio afirma que “o Regulamento constituiu-se em um verdadeiro 

desastre para os povos indígenas e, mais que isso, consolidou o processo de expropriação 

de suas terras nos mais variados e distantes lugares do Império. ” (SAMPAIO, 2009, 

p.187) 

A compreensão deste processo de desapropriação das terras indígenas, perpassa 

por diversos aspectos. Um destes aspectos seria o Demográfico, que é importante para 

poder se enxergar os Índios de uma forma quantitativa e poder ter noção do seu possível 

crescimento ou decrescimento populacional. 

Conforme Ciro Flamarion Cardoso, o Brasil só adentra no período chamado de 

proto- estatístico em meados do século XVIII (CARDOSO, 1981, p. 126). No século XIX 

ainda se encontra neste período. Uma recuperação sistêmica dos dados demográficos dos 

aldeamentos do Rio de Janeiro está sujeita às dificuldades e limitações impostas pelos 

registros e fontes utilizados. Os números obtidos nos Relatórios devem ser tratados com 

a mesma perícia com o qual se tratará as outras fontes. Pois, como bem colocou José 

D’Assunção Barros “[...] o número tomado isoladamente não deve ter grande importância 

para o historiador, a não ser quando ele pode contextualiza-lo[...]” (BARROS, 2013, p. 
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26) e é isto que se pretende aqui, problematizar os números ao invés de apenas informa-

los. 

Esta pesquisa, não muito diferente das outras, se deparou com os frequentes 

problemas de se utilizar dados censitários do chamado período proto-estatístico, como as 

dificuldades em coletar de forma eficaz os dados ou ainda a irregularidade dos 

levantamentos. Patricia Sampaio, afirma que embora os dados demográficos sejam 

problemáticos eles ainda podem ser objetos de reflexão. Porém, ainda de acordo com a 

historiadora, “conscientes de suas imperfeições, os resultados da análise deverão ser 

vistos com a devida cautela. (SAMPAIO, 2014, p. 31) 

 Não existem trabalhos que tratem da Demografia Histórica dos aldeamentos 

indígenas do Rio de Janeiro, ou mesmo de outra província, desta forma não são muitos 

os referenciais teóricos para esta parte da pesquisa. Contudo, os que temos são suficientes 

para sua execução levando em consideração o caráter de prospecção deste projeto. 
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DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 
 Esta pesquisa foi desenvolvida utilizando como fonte os Relatórios dos 

Presidentes de Província do Rio de Janeiro e os Relatórios do Ministério dos Negócios 

do Império onde aparecem levantamentos populacionais. As fontes encontram-se 

disponíveis em base digital no Center for Research Libraries, e a documentação 

digitalizada que integra o acervo do POLIS/DH/UFAM. 

 Após fazer a devida identificação dos Relatórios, realizou-se a coleta de dados 

levando em consideração as categorias classificatórias empregadas para as populações 

nativas. Os dados foram analisados relacionando-os com as ações indigenistas que 

caracterizam essa conjuntura, dando-se ênfase na questão do acesso às terras indígenas e 

ao seu trabalho. 

 O projeto tomou como base de trabalho os procedimentos da história demográfica 

para proceder à recuperação dos dados acompanhando metodologia já reconhecida nesse 

campo de investigação. (CARDOSO, 1981). Se utilizando destes procedimentos buscou-

se produzir quadros comparativos, levando em consideração as variáveis quantitativas e 

qualitativas. 

 Paralelamente aos processos de levantamentos de dados e análises documentais 

foram realizadas leituras bibliográficas que contribuíram para a compreensão do contexto 

político da questão indígena, assim como do processo de usurpação das terras dos índios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A PRESENÇA INDÍGENA NO RIO DE JANEIRO 
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        John Manuel Monteiro 

 

A invisibilidade dos índios não é exclusividade da História do Rio de Janeiro. Aos 

olhos de Maria Regina Celestino de Almeida, os povos indígenas “até muito 

recentemente, quase não mereciam a atenção dos historiadores” (ALMEIDA, 2010, p. 9); 

esta historiadora não é a única a pensar dessa forma. John Manuel Monteiro, em meados 

da década de 90, afirmava algo que continua, infelizmente, extremamente atual em nossos 

dias: “as populações indígenas de fato – contrapostas ao índio imaginado – são povos 

invisíveis em grande parte da história que se ensina convencionalmente” (Monteiro, 1999, 

p. 237). É mais do que clara a situação de invisibilidade dos índios “brasileiros”, porém 

o fato de a historiografia não mencionar as populações nativas do que hoje é o Brasil após 

o período de chegados dos europeus não quer dizer que essa foi a única “participação” 

destes atores na história. 

Que a presença dos índios no Rio de Janeiro é anterior à chegada dos portugueses 

não é nenhuma novidade. Boris Fausto, no seu livro de síntese sobre a História do Brasil, 

em uma das poucas partes onde os índios aparecem afirma que ‘quando os europeus 

chegaram à terra que viria a ser o Brasil, encontraram uma população ameríndia bastante 

homogênea em termos culturais e linguísticos[...] (FAUSTO, 2013, p. 35). Mas a questão 

que aqui se pretende dar ênfase não é a presença indígena no Brasil durante a chegada 

dos portugueses, e sim no Rio de Janeiro do século XIX. 

 No momento da chegado dos primeiros europeus, havia índios vivendo espalhados 

por todo o Rio de Janeiro (FREIRE; MALHEIROS, p.2010) e era comum que suas 

Portanto, o maior desafio que o historiador dos 

índios enfrenta não é a simples tarefa de 

preencher um vazio na historiografia, mas antes, a 

necessidade de desconstruir imagens e os 

pressupostos que se tornaram lugar-comum nas 

representações do passado brasileiro. 
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povoações ficassem nas proximidades de rios. No final do século XVI parte destas terras 

próximas aos rios já haviam sido tomadas, de acordo com Gilberto Ferrez (1970) em 

citação de Fania Fridman (2011). Começou cedo o processo de desapropriação das terras 

dos índios, sendo anterior à formação do Brasil. Porém, isso é natural se considerarmos 

estar ocorrendo um verdadeiro processo de conquista. 

 Durante o segundo reinado, quando já passado o processo de independência, mas 

ainda buscando-se a formação de uma identidade nacional, a proposta política com 

relação aos índios que predominou foi a de José Bonifácio que “defendia a política 

assimilacionista que visava a incorporá-los como cidadãos” (ALMEIDA, 2010, p.145) 

condenando o uso desnecessário da força. Esta política era completamente oposta à 

defendida por Francisco Adolfo Varnhagen, na qual se “[...] afirmava a bestialidade dos 

índios que, no seu entender, só poderiam ser incorporados e submetidos através da guerra 

e do extermínio. ” (ALMEIDA, 2010, p.145) 

 O Ministro José da Costa Carvalho, em seu relatório à Assembleia Geral 

Legislativa do ano de 1850 informa um caso peculiar, porém interessante de se analisar: 

Tendo o Cacique Antônio Prudente, um dos de mais influência da 

Guarita na Província de São Pedro, manifestado o interesse de vir 

à esta Corte, facilitou-lhe o Presidente daquela Província os meios 

de transporte, e tendo aqui recebido da Imperial Munificência o 

mais benévolo acolhimento, voltou mui satisfeito para o seu 

Aldeamento (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS 

DO IMPERIO, 1851, p. 24) 

 

 O que este caso pode nos informar? Primeiramente, o fato de um índio demonstrar 

interesse em conhecer a Corte pode nos levar a crer que o processo assimilacionista estava 

obtendo progressos, pois um índio buscar a integração à sociedade brasileira por livre e 

espontânea vontade é como uma tentativa de renunciar o status de selvageria. Porém, 

Antônio Prudente era um Cacique, fazia parte da liderança de sua aldeia além de ser 

alguém de influência, mas isso não quer dizer que seus atos representassem na totalidade 
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os índios que viviam no Brasil ou mesmo os de seu aldeamento. As autoridades realizaram 

com boa vontade o desejo do Cacique e lhe acolheram muito bem (pelo menos de acordo 

com o relato), podendo significar que o Estado estava acolhendo de braços abertos os 

povos indígenas que escolhessem adentrar ao “grêmio da civilização”. As reais intenções 

podem não ser claras, mas o caso de Antônio Prudente poderia servir como um exemplo 

a ser dado aos outros índios, um exemplo de quão maravilhosa pode ser a “civilidade”, e 

assim ser utilizado para convencê-los a aderir à sociedade brasileira sem grandes 

resistências. 

 

4.1 ALGUMAS FORMAS DE CLASSIFICAÇÃO 

As diversas maneiras como as autoridades se referiam aos indígenas nos 

relatórios, tanto nos dos Presidentes de Província como nos do Ministério dos Negócios 

do Império, são de extrema importância para a compreensão das formas como os Índios 

eram classificados e de que maneiro isso refletia os interesses do Estado. Esses interesses 

aparecem disfarçados por trás de um discurso integracionista.  

Não dá para ser inocente e acreditar que era por pura bondade que o Estado 

buscava levar às populações indígenas “ao grêmio da civilização”, e isto pode ser 

observado no Relatório do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, Luiz 

Pereira do Couto Ferraz do ano de 1852: “ [...] Prescindindo dos seus fins humanitários, 

a catequese deve ser preparada para vir a ser um dos mais proveitosos auxiliares da nossa 

colonização. ” (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPERIO, 

1853, p. 46) Eram muitos os interesses por traz do processo de “Catequese e Civilização 

dos Indígenas”. Ainda no Relatório do ano de 1852, Couto Ferraz expõe alguns desses 

interesses de forma clara à Assembleia Geral Legislativa: 

Além da importância numérica dos braços que poderiam ser 

aproveitados para a agricultura, atraindo-se do centro das florestas 
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a grande porção de selvagens, que ainda vagueiam nelas [...], deve 

ter-se em conta que, ainda no correr de longos anos, serão os 

indígenas os únicos colonos, que poderão com vantagens povoar 

certas paragens, aliais fertilíssimas, dos nossos sertões, que por 

circunstâncias especiais, dificilmente admitem outra espécie de 

colonização. (IBIDEM) 

 

 Era grande a necessidade de ocupar o vasto território da Nação brasileira, e para 

isso, era preciso importar colonos da Europa, já que a população brasileira não dava conta, 

porém para alguns estes problemas poderia ser solucionado sem ser preciso trazer 

estrangeiros, a solução estaria nos indígenas que poderiam dar cabo desta colonização, 

isso é claro, após passarem pelo devido processo “civilizador”. A respeito das despesas e 

eficácia do serviço de “Catequese e civilização dos índios” Couto Ferraz no relatório de 

1849, na época em que era presidente da Província do Rio de Janeiro, declarou que: 

Todos os anos se distribui não pequena soma para este objeto; 

muitos aldeamentos têm sido criados, e desaparecido depois de 

neles se haver dependido largas quantias, sempre em pura perda, e 

custa crer que no nosso país, no século atual, haja ainda tantos 

milhares de índios errantes pelas matas, muitas delas próximas a 

povoados, sem o menor vislumbre de civilização, entregues ao 

mais completo barbarismo, e ociosidade, quando tão grande partido 

poderíamos ter tirado, se bem encaminhados, se houvessem votado 

ao trabalho, com o que ter-se-ia prestado um serviço importante à 

humanidade, e aos interesses do país, que se vê forçado a promover 

a colonização estrangeira pela necessidade, que cada vez se vai 

tornando mais urgente, de braços para a nossa lavoura. 

((RELATÓRIO DO PRESIDENTE DE PROVINCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1849, p. 51) 

 

 Como pode-se observar, nas duas falas de Couto Ferraz o “serviço público de 

Catequese e Civilização” é visto como uma questão humanitário, o que pode nos levar a 

concluir que aos olhos dele os índios eram humanos, embora necessitassem de auxílio 

para civilizar-se. 

Com muita frequência, os Presidentes faziam referência às etnias às quais os 

Índios de determinada localidade pertenciam. Era comum o uso de termos como “raça”, 
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“tribo’, “povo” ou ‘nação” para se fazer referência à etnia de origem dos Índios. Ter esse 

tipo de informação poderia servir de auxílio aos administradores dos aldeamentos, ou 

mesmo aos da Província, a respeito da “natureza” dos Índios. O Presidente Luiz Pedreira 

do Couto Ferraz, em seu relatório, faz menção a alguns Índios que são identificados como 

sendo Puri: “Esta raça é uma das que se conhece mais fácil de ser domesticada, mais 

voltada ao trabalho, e de melhor índole, como o tem provado os que se acham 

aldeados(...)” (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DE PROVINCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1849, p. 51). A maneira determinista com o qual Couto Ferraz fala dos Puri, 

o que é compreensível diante do pensamento vigente no século XIX e com fortes alicerces 

científicos, deixa muito claras as intenções das autoridades de utilizar a força de trabalho 

das populações indígenas. Marta Amoroso (2001:154) alerta para a necessidade de se 

acrescentar “à apropriação das terras indígenas uma não menos vigorosa intenção por 

parte dos agentes do contato de utilização dos índios como força de trabalho”. 

Como já foi destacado anteriormente, a “catequese e civilização dos índios” se 

realizada com sucesso poderia trazer uma numerosa força de trabalho para o Império. Os 

índios poderiam ser uma mão-de-obra alternativa, já que a partir de 1850 o tráfico 

atlântico de escravos passa a ser proibido pela Lei Eusébio de Queiroz. Com essa Lei, 

começa a aparecer nos Relatórios um interesse nessa mão-de-obra, como já foi destacado 

em citações anteriores. 

Como já mencionado, os Índios são, também, classificados em “bravos” e 

“mansos”. É comum o termo “bravos” ser substituído por “selvagens” ou “bárbaros”, 

esses são os Índios que ainda não se encontram aldeados. Maria Regina Celestino, afirma 

com base em pesquisas recentes que os Índios não abandonavam, necessariamente, os 

status de “Índio aldeado” ou o de “Índio bravo” só pelo fato de viverem em aldeamentos 

ou nas matas, o “vaivém” entre um estado e o outro era comum (ALMEIDA, 2010, 
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p.124). O Ministro José da Costa Carvalho (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS 

NEGÓCIOS DO IMPÉRIO, 1852, p. 19) relata no Relatório do ano de 1851 esse 

“vaivém” dos índios: 

Os índios arrancados das brenhas não perdem de ordinário a 

inclinação à vida errante, que de novo se entregam desde que são 

forçados a um trabalho regular e aturado; muitas vezes acontece 

que apenas concorram aos aldeamentos quando há neles 

ferramentas, roupas e outros objetos a distribuir; feita a distribuição 

desaparecem. 

 

Os processos de catequese e civilização dos índios, como já deve estar claro, não 

era capaz de alterar os costumes, hábitos ou mesmo a cultura dos povos indígenas. Muitas 

vezes eram vãs as tentativas de aldear-se os índios. Eram frequentes os retornos à “vida 

incivilizada” e as justificativas para essa ineficácia eram diversas como por exemplo as 

brechas da legislação, os abusos por parte dos Diretores de aldeias, a falta de missionários 

sem os quais era impossível realizar a catequese ou ainda devido às usurpações das terras 

doadas aos índios para estes se estabelecerem, também devem ser levados em conta os 

fatores culturais destes índios. A respeito das usurpações como abandono dos 

aldeamentos o Ministro Joaquim Manuel de Brito faz uma observação em seu Relatório: 

[...] uma das primeiras coisas, em que se há de cuidar, e a 

de reivindicar as terras, que tem sido usurpadas aos Índios: 

tantas são por toda parte essas usurpações, que não é outra 

a origem do total abandono e aniquilamento de muitas 

aldeias. (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS 

NEGÓCIOS DO IMPÉRIO, 1847, p. 31) 

 

Como já foi dito, as usurpações não eram os únicos motivos para o abandono dos 

aldeamentos, em bora fossem com frequência a principal causa. A situação, na realidade, 

era mais complexa e burocrática do que se imagina. O ministro José Carlos Pereira de 

Almeida Torres expõe “as duas grandes dificuldades” para a eficácia da catequese e 

civilização em seu Relatório de 1847: 
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Subsistem ainda as duas grandes dificuldades que, como 

vos foi ponderado no antecedente Relatório, se opõem ao 

progresso da catequese e civilização dos indígenas – a 

escassez da consignação para este ramo de serviço, e as 

inevitáveis delongas do processo ordinário para que se 

possam reivindicar as terras, que constituem o patrimônio 

dos Índios, por toda a parte mais ou menos usurpadas por 

poderosos do lugar [...] (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO 

DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO, 1848, p. 32) 

 

 Como dito na citação acima, ocorria de pessoal “poderosas” estarem usurpando 

as terras dos indígenas, isso poderia explicar a demora burocrática para que se ocorresse 

a devida restituição das terras destes. 

As “hordas de Índios bárbaros” não eram exclusividade das regiões distantes, o 

Relatório do Presidente Comendador João Pereira Darrigue Faro (RELATÓRIO DOS 

PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1850, p.21) informa a 

existência de aldeias antigas que desapareceram por completo e de “hordas de Índios 

bárbaros, habitando as selvas(...)” nas proximidades da capital do Império. 

 

4.2 O “DESAPARECIMENTO” DOS ÍNDIOS 

Dadas as políticas de assimilação social e a forma de pensar o outro, neste caso o 

indígena, como sendo inferior, levaram, com frequência, os presidentes a afirmarem em 

seus relatórios a inferioridade dos Índios. No Relatório dos Presidentes de 

Província(RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1844:22) aparece a seguinte afirmação: “Tem sido destino quase imutável dos 

Índios desaparecerem na presença da raça branca[...]”, em 1846, novamente, aparece uma 

similar afirmação: “Parece que essa raça está destinada a desaparecer diante da raça 

branca, e acabar de ceder à esta o resto das terras, que primitivamente ocupavam[...]” 

Esse argumento de que a “raça indígena” está fadada a ser sobrepujada pela “raça branca” 

estava muito presente na forma de pensamento evolucionista que vigorava no século XIX. 
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De acordo com John Manuel Monteiro, no século XIX, havia um “pressuposto de que os 

Índios iriam desaparecer”, isso se daria devido a “aculturação” ou ao extermínio. 

(MONTEIRO, 1995, p. 222). 

Em diversos momentos, nos Relatórios, os presidentes mencionam aldeamentos 

abandonados ou que se encontram ocupados por “intrusos” como é o caso da Freguesia 

de São Fidelis de Sigmaringa. Os Índios “(...)desapareceram também dali. Ficou porém 

uma boa povoação de mais de cem casas, onde existem alguns mestiços”. No mesmo 

relatório é apresentada uma similar situação: “Em Itaboraí apenas existem relíquias de 

aldeamentos de Índios, ou antes de mestiços, ou mamelucos, que nada tem, que demonstre 

a raça primitiva. ” (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1844, p.23). Os responsáveis por coletar as informações a respeito das 

populações que viviam nos aldeamentos, ao olhar para os habitantes e não perceber traços 

da “raça primitiva” como os costumes que o senso comum classifica como sendo 

característico dos indígenas, e isso permanece até os nossos dias, e percebendo possíveis 

“misturas raciais” desclassificavam os Índios, como tal, por não serem “puros”. 

“Em Campos aldearam-se primeiramente os Índios na hoje Freguesia de Santo 

Antônio de Guarulhos, de onde sem deixar vestígios desapareceram, anexando a Coroa 

suas terras à Casa do Conde de Linhares[...]” (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE 

PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1844, p.22). Ao não se identificava mais a presença 

de Índios nos aldeamentos, quando estes estavam abandonados ou ocupados 

indevidamente por foreiros, o aldeamento era oficialmente desativado como o ocorrido 

no caso acima citado. Vânia Maria Losada Moreira (2012, p. 68), como já mencionado 

anteriormente, afirma que essas ações de desapropriação das terras indígenas, se 

intensificam após a Lei de Terras. 
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5 RECUPERANDO OS NÚMEROS 

Os aldeamentos existentes no Rio de Janeiro do século XIX, não foram um 

exemplo de eficiência, e os números nos mostram isso. Com frequência os Presidentes 

relatavam as dificuldades de se obter os dados estatísticos da Província do Rio de Janeiro. 

Essa frustração com relação à obtenção dos números relativos à população da província, 

já podem ser observados no Relatório de José Honório Hermeto Carneiro Leão 

(RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1842, 

p.07), onde o presidente justifica o não obtenção destes números:  

A providencia dada pelo meu predecessor com o fim de obter 

informações da população de cada Distrito, sua indústria, etc. foi 

inteiramente infrutuoso; em consequência como resultado dessa 

providencia, não vos posso aqui apresentar um quadro estatístico 

contendo as ditas informações, nem se quer de um Município, 

quanto mais de todos da Província. 

 

O Presidente Carneiro Leão não é o único a justificar a ausência dos números 

populacionais atribuindo a “culpa” ao antecessor, outros presidentes também agem da 

mesma forma, e a questão dos mapas populacionais vão se arrastando de uma gestão à 

outra. Em alguns anos as estatísticas populacionais ou a situação da “catequese e 

civilização dos Índios” não são nem se quer mencionadas com a tentativa de justificar a 

ausência das informações, esse foi o caso do Relatório de João Caldas Viana de 1843. Os 

dois Relatórios do ano de 1847, também não fazem menção aos dados estatísticos ou à 

situação dos aldeamentos da Província, estando, inclusive, ausentes as duas secções 

referentes a estes dois temas.  

A respeito do processo de “Catequese e civilização dos índios, e o estado de seus 

bens”, foi relatado o seguinte pelo Presidente Caldas Viana (RELATÓRIO DOS 

PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1844, p.21-22) 
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Para fornecer-vos informações circunstanciadas acerca deste 

importante objeto, expedi a todos os Juízes de Órfãos[...] ordens, 

em que deles exigi informações, 1º sobre o estado do aldeamento 

dos Índios; 2º qual a tribo, à qual pertencem, e que outros se podem 

atrair, e agregar no mesmo lugar; 3º qual o seu patrimônio, e se as 

terras, que lhes foram por ventura dadas se acham intactas, ou 

invadidas por intrusos, se demandadas e tombadas, e que 

providências se tem tomado para expelir delas injustos 

possuidores; 4º quais os rendimentos atuais dos Índios, e o estado 

e progresso da catequese dos mesmos. 

 

 

Ordens e instruções para se recolher as informações populacionais da província 

existiam. Porém, as dificuldades falavam mais alto. No ano de 1849, o Presidente da 

Província chamava a atenção para o fato de que o Mapa populacional que acompanhava 

o relatório, havia sido começado a ser confeccionado em 1847, e ainda assim, após este 

tempo, o Mapa era incompleto. Em 1850, o Presidente informa em seu relatório que 

“ainda hoje o recenseamento da população encontra entre nós grandes dificuldades” 

(RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1850). 

Muitos aldeamentos caíram em completo abandono, de acordo com os dados 

fornecidos pelos relatórios. Em 1844 se relatou o seguinte:  

 

Somente nos Municípios de Campos, Niterói, e Cabo Frio existem 

aldeamentos; nos de Itaboraí, Rezende, Mangaratiba, e Valença 

existem apenas vestígios deles, e os restos das terras de seu 

patrimônio, quase completamente invadidas. Nos outros não há 

notícia de que se tivessem aldeado. (RELATÓRIO DOS 

PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1844, 

p.22) 

 

 Ao observarmos os números referentes aos levantamentos demográficos 

realizados pelo governo Provincial do Rio de Janeiro, é perceptível que a população 

indígena da província não era muito grande, não chegando nem a ser 3 % da população 

total do Rio de Janeiro, como mostra a Tabela 1. É importante lembrar que esses números 
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apenas fazem referência às populações dos Aldeamentos, os Índios que habitavam às 

matas e “sertões” encontram-se fora destas estatísticas. 

Devido a impossibilidade de se recolher por completo os números referentes à 

população da Província, os dados nesta parte da pesquisa são incompletos. O mapa 

estatístico de 1840 é o mais completo, ele abrange todas as freguesias existentes na época. 

Este fato é compreensível se levarmos em consideração, como já foi mencionado, que o 

Brasil no século XIX era proto-estátistico (CARDOSO, 1981, p.126). O primeiro Censo 

nacional foi realizado apenas em 1872, este sim possuía uma perícia maior com relação 

aos dados populacionais. Porém, só foram analisados os Relatórios dos Presidentes de 

Província e do Ministério dos Negócios do Império até o ano de 1850. 

Embora o ponto de partida deste projeto seja o ano de 1842, foi utilizado para a 

análise demográfica o Mapa das populações do Rio de Janeiro do ano de 1840. No ano 

de 1844 foi realizado um levantamento incompleto da população da Província do Rio de 

Janeiro, assim como também ocorreu em 1849. 

TABELA 1 – População da Província do Rio de Janeiro por Raça de 1840, 1844 e 

1849. 

Fonte: Relatórios do Presidentes de Província do Rio de Janeiro dos anos de 1840, 1844 

e 1849. 

 

RAÇA 

1840 1844 1849 

Nº % Nº % Nº % 

Brancos 112.883 27,72 64.263 29,7 65.973 30,8 

Índios 5.615 1,37 1.747 0,8 2.351 1 

Pardos Livres 51.255 12,58 27.541 12,7 32.152 15 

Pretos Livres 13.387 3,28 7.767 3,5 8.538 4 

Pardos Cativos 13.127 3,22 6.490 3 11.103 5,1 

Pretos Cativos 210.885 51,78 112.651 52,1 96.020 44,9 

Sem Informação ____ _____ 215.974* ____ Sem 

Informação 
____ 

Total 407.212 436.433 214.137** 
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*Freguesias que não forneceram os valores, foram reutilizados os dados do Mapa de 1840 

** Os dados estão incompletos 

 

4.1 A SITUAÇÃO DEMOGRAFICA DOS ALDEAMENTOS 

 

Como pode ser observado na TABELA 2, algumas comarcas possuíam uma 

população indígena muito maior que outras, é o caso das Comarcas de Cabo Frio, Angra 

e Rezende. Isso de acordo com os dados fornecidos pelo mapa estatístico de 1844.  

TABELA 2 – População Indígena da Província do Rio de Janeiro por Comarca, ano de 

1844. 

Fonte: Quadro estatístico da População da Província do Rio de Janeiro, segundo as 

condições, sexo e cores. – 1840. Anexo ao Relatório do Presidente de Província do Rio 

de Janeiro, do ano de 1840. 

 

 No Relatório Ministerial do ano de 1855, consta a informação de que a população 

do Brasil, de acordo com os “[...] poucos dados estatísticos que servem de elemento para 

o cálculo[...]”, seria de aproximadamente 7.677.800 habitantes sendo 28.858 o número 

total de índios aldeados do Império. O Relatório de 1854 informa que o número destes 

índios seria de 19.354, porém se destaca que este valor seria muito inferior ao real 

número. Essa constatação continua sendo válida para o Relatório posterior. Deve-se ter 

em mente que estes são os prováveis valores dos índios aldeados e que estes dados eram 

COMARCAS INDIGENAS População Total % 

Niterói 35 61.410 0,05 

Itaboraí 9 15.236 0,05 

Cabo Frio 603 29.516 2,04 

Angra 562 39.107 1,43 

Campos 47 3.799 1,23 

Rezende 435 19.034 2,28 

Vassouras 0 35.818 0 

Cantagalo 54 16.482 0,32 

Total 1745 436.433  
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extremamente precários e imprecisos (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS 

NEGÓCIOS DO IMPERIO, 1844, p.64). 

 A população da Província do Rio de Janeiro, no mesmo período dos dados acima, 

estava estimada em 1.200.000 habitantes, sendo destes 1.300 índios aldeados. A 

população indígena desta Província correspondia a menos de 1% da população total. 

TABELA 3 – População Indígena da Província do Rio de Janeiro dos anos de 1848, 1850, 

1855 e 1859. 

Fonte: Relatório do Ministério dos Negócios do Império – 1848, 1850, 1855 e 1859. 

*Resultado contendo apenas os valores dos índios aldeados. 

** Valor sem distinção entre índios aldeados e não-aldeados.  

 

Os números fornecidos pelos levantamentos estatísticos até 1859, mostram-se 

imprecisos, como é de se esperar devido às maneiras precárias de coleta. Até então, não 

havia-se conseguido realizar levantamentos eficientes e precisos. De 1848 a 1850, houve 

um decréscimo nos números referentes às populações indígenas aldeadas e “errantes”. 

Deve-se levar em consideração que os valores da população “errante” são muito mais 

imprecisos e incompletos que os da aldeado, devido ao fato de não conseguirem alcança-

la em sua totalidade para se realizar a devida contagem. Nos dados de 1855 só constam a 

população aldeada, que apresentou uma significativa queda. Por sua vez, os números de 

1859, não apresentam distinção entre a população aldeada e a “errante”, indicam um 

aumento no número da população indígena da Província do Rio de Janeiro. Porém este 

suposto crescimento populacional não convence, apenas serve para reafirmar o quão 

impreciso são estes números. 

ANO ALDEADOS NÃO 

ALDEADOS 

TOTAL 

1848 1.467 1.500 2.967 

1850 1.355 1.400 2.755 

1855 1.080 ______ 1.080* 

1859    2.730** 2.730 



25 

 

Nos Relatórios dos Presidentes de Província, alguns aldeamentos merecem certo 

destaque, são esses os aldeamentos ainda ativos até 1850. Os relatórios fornecem certas 

informações acerca de seus habitantes  

 

5.1.1 ALDEAMENTO DE SÃO LOURENÇO EM NITERÓI 

Em 1850, o Vice-Presidente Darrigue Faro informou alguns dados atualizados a 

respeito deste aldeamento, “É composto este aldeamento de Índios descendentes da nação 

Tupiniquim, que habitavam a Capitania do Espirito Santo, [...]”. É traçado uma espécie 

de histórico populacional do aldeamento, se utilizando de informações fornecidas 

anteriormente por outros presidentes: “Em 1819 tinha esta aldeia 170 pessoas adultas e 

45 fogos habitados: - em 1844 tinha 106 pessoas e 24 fogos; e em 1848, segundo as 

últimas informações recebidas, estava esse número a 92 indivíduos descendentes d’aquela 

raça, já mesclada[...]”. (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO 

DE JANEIRO, 1850, p.21). Percebe-se um decréscimo considerável na população deste 

aldeamento e provavelmente a tendência seria diminuir, já que é salientado que a 

população já encontrava-se “mesclada”. 

No relatório do ano seguinte, o presidente Couto Ferraz informa que sobre o 

aldeamento que “[...] seu número acha-se hoje reduzido a menos de 90 indivíduos de 

ambos os sexos [...]. Vivem quase na indulgência; e a raça se acha tão mesclada que é 

quase impossível extremá-la. ” (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA 

DO RIO DE JANEIRO, 1851, p.39) O pessimismo com relação ao futuro destas 

populações é evidente na fala de Couto Ferraz. Cinco anos depois em seu relatório como 

Ministro dos Negócios do Império, as informações que Couto Ferraz disponibilização são 

basicamente as mesmas. A população do aldeamento continua girando em torno de 90 
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indivíduos. (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1851, p.45) 

 

5.1.2 ALDEAMENTO DE SÃO BARNABÉ EM ITABORAÍ 

 No Relatório de 1844, foi informado a inexistência de aldeamentos em Itaboraí, 

existindo apenas “relíquias de aldeamento”, e as populações que nestas habitam são 

classificadas como “mestiças” e “mamelucas”. O Relatório de 1850 vai na direção 

contrária e afirma a existência de um aldeamento que era o de “(...) São Barnabé, na 

Freguesia do Desterro em Itaboraí”. No mesmo documento é relatado que esta aldeia é 

composta por 105 Índios de ambos os sexos e ainda registra que estes Índios já são 

incapazes de informar sua “raça”. (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE 

PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1850, p.21) No relatório ministerial de 1855 a 

informação que se tem a respeito deste aldeamento é que era composto por “90 

indivíduos” (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPERIO, 1851, 

p.39) e encontram-se “confundidos” de acordo com o Mapa Estatístico dos Aldeamentos 

de Índios da Repartição Geral das Terras Públicas do mesmo ano.   

 

5.1.3 ALDEAMENTO DE SÃO PEDRO EM CABO FRIO 

 São Pedro apresenta uma certa peculiaridade com relação aos outros aldeamentos 

porque os Índios deste encontram-se “esparsos” por seu território. Contudo, mesmo eles 

não estando concentrados em um único lugar, não se mencionou que eram “bravos”. Em 

1850, o número de Índios deste aldeamento era de 903, “sendo 400 homens e 503 

mulheres (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO 

,1850, p.21). No Relatório Ministerial de 1855 Couto Ferraz informa que este aldeamento 

era composto por índios Goitacá “[...] cujos descendentes já em terceira ou quarta 
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geração[...]” (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPERIO, 1855, 

p.45) estariam “confundidos” com o restante da população o que inviabilizaria uma 

possível contagem. Porém, mesmo com esta afirmação o ministro se utiliza dos dados 

fornecidos pelo Relatório da Provincial de 1853 que atribuía ao aldeamento de São Pedro 

em Campos um total de 900 habitantes. Nas observações que acompanham os dados no 

Relatório Provincial de 1853 consta que a maior parte das terras destes índios 

encontravam-se “usurpadas” e que “o cruzamento das raças é [...] geral e pronunciado. ” 

(RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1853, 

p.39). Os relatórios apontam para uma possível eficiência do processo assimilacionista, 

mas o fato de ainda haver preocupação com relação à ocupação das terras por “intrusos” 

levanta a possibilidade de que as autoridades ainda enxergavam estes 900 indivíduos 

como índios ou que eles davam credito às suas raízes indígenas. 

 

5.1.4 ALDEAMENTOS DA PEDRA E DE SÃO FIDELIS EM CAMPOS 

 As informações que se tem a respeito dos Índios da Aldeia da Pedra são de que 

estes descendiam dos índios Coroado, que tem suas origens nos índios Goitacá e Coropó. 

No Relatório Presidencial de 1850, os habitantes da Pedra eram na totalidade 105 

indivíduos de ambos os sexos, nestes números estão inclusos os “índios errantes” de Santo 

Antônio de Pádua. Eles são considerados de boa índole e mais suscetíveis ao processo de 

civilização do que outros indígenas. Ainda de acordo com o Relatório de 1850, os Índios 

do Aldeamento de São Fidelis, sabe-se que eles eram entre 50 e 60, de ambos os sexos. 

(RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1850:, 

p.22) 

 No seu Relatório de 1850, o Vice-Presidente Darrigue Faro informa sobre a 

tentativa dos missionários da Aldeia da Pedra em reunir à população de índios Coroado 
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aos Puri, porém os Coroado da Puri não se dão bem devido às diferenças de costumes, 

línguas e por antigas desavenças. Os Puri vivem pelas matas da Comarca de Campos em 

um estado, de acordo com Faro, “deplorável. Nesta seção não conta a quantidade dos 

Puri, porém no Relatório Ministerial de 1855 estes índios estão estimados entre 1000 e 

1.500 indivíduos.  

 

5.1.5 OUTROS ALDEAMENTOS 

Darrigue Faro afirma que estes são os únicos aldeamentos da província, porém ele 

informa sobre a existência de “Índios civilizados confundidos com a população branca 

em terrenos que foram doados para aldeias. ” (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE 

PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1850:, p.22) Até onde avançou esta pesquisa, não 

encontrou-se mais informações especificas a respeito destes “outros aldeamentos” ou 

ainda destes índios que não vivem nos aldeamentos acima citados. 

 

5.2 OS ÍNDIOS DE FORA DO “GRÊMIO DA CIVILIZAÇÃO” 

 Os mapas estatísticos anexados aos Relatórios dos Presidentes de Província, eram 

levadas em consideração apenas as populações indígenas aldeadas, aqueles Índios que 

vagavam pelas matas e sertões eram deixados de lado na hora de se fazer os levantamentos 

demográficos.  

Porém, eles são com frequência citados nos relatórios, sendo informado, inclusive, 

algumas estimativas quanto aos seus números e etnias. 

 Em Cabo Frio na Freguesia de São Pedro da Aldeia é mencionada a existência de 

2 ou 3 Índios dos mais “civilizados” neste aldeamento, já nas redondezas se registrou a 

existência de 350 a 400 Índios espalhados pelas proximidades “sem terem uma braça de 

terreno, em que se estabeleçam[...] consta que descendem dos Guarani[...]”. O número de 

Índios não aldeados, neste caso, é superior em muito aos “sedentarizados”. 
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 Outro caso de grande contingente indígena que é mencionado em Relatórios, é o 

do Curato da Aldeia da Pedra, são mencionadas 110 famílias de Índios Coropó e Coroado. 

Nas proximidades “circunvizinhas” deste aldeamento, como já foi relatado anteriormente, 

viviam cerca de 1500 Índios identificados como sendo Purí. 

 São comuns os relatos de Índios vagando pelas matas e sertões em grandes 

contingentes. Alguns são claramente ex-aldeados, como já mencionado, a transição entre 

os status de aldeado e “selvagem” era comum. (ALMEIDA, 2010, p.151) O “vaivém” 

dos índios é uma prova concreta de que os povos indígenas não eram “vitimas” passivas 

do processo civilizador. Como já foi mencionado antes, alguns índios buscavam aldear-

se para obter ferramentas ou outros bens, e assim que os alcançavam seus objetivos 

abandonavam os aldeamentos, estes indivíduos eram movidos por seus interesses, como 

qualquer outro iria fazer. Essa prática não deve ser vista como ganância ou como uma 

atitude egoísta, e sim como uma tentativa de sobrevivência em uma sociedade que 

buscava erradica-los através da assimilação. Isso nada mais é do que uma forma de 

resistência. 

 Viver fora do chamado “grêmio da civilização” era o empecilho para os índios 

alcançarem à cidadania, isso conforme a visão dos constituintes de 1823, de acordo com 

Maria Hilda Paraiso (2011). Ainda conforme a autora, a respeito do posicionamento dos 

constituintes, os índios só poderiam tornar-se efetivamente cidadão brasileiros se 

abandonassem às selvas e “abraçassem à civilização ”, pois não bastava ter nascido no 

território para alcançar o status. 

 

 

CONCLUSÃO 
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A intenção deste projeto de pesquisa era analisar os Relatórios dos Presidentes de 

Província do ano de 1842 até 1872, os Relatórios da Repartição do Ministério dos 

Negócios do Império do ano de 1842 até 1860 e os Relatórios do Ministério da 

Agricultura do ano de 1860 até 1872. Porém, até o momento nesta pesquisa só foram 

analisados os documentos dos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio de Janeiro 

e os Relatórios do Ministério dos Negócios do Império até o ano de 1859. A intenção 

ainda é chegar até 1872 e analisar os dados referentes ao Censo Geral ocorrido neste ano. 

Continuando o trabalho de análise das formas classificatórias utilizadas pelas autoridades 

para se referirem aos Índios. Os Relatórios do Ministério dos Negócios do Império foram 

identificados, levantados e analisados conforme o previsto, até o ano de 1860 que é 

quando ocorre o deslocamento do serviço de “Catequese e Civilização dos Índios” de 

forma definitiva para a Repartição Geral das Terras Públicas que a partir do ano de 1861 

passou a ser domínio do Ministério da Agricultura. Porém, os relatórios deste último 

Ministério ainda não foram contemplados pela análise desta pesquisa. 

 Até este momento foram levantados, analisados e comparados os dados e as 

informações contidas nos Relatórios, nos Mapas e Quadros estatísticos referentes às 

populações indígenas aldeadas no Rio de Janeiro. Com as informações estatísticas foram 

produzidas tabelas que demonstram a porcentagem que os Índios representavam dentro 

da população geral da Província. Essas tabelas aliadas aos dados que foram extraídos dos 

relatórios que fazem referência à demografia dos aldeamentos, possibilitou um exercício 

de comparação, onde foram identificadas informações que sugerem que a população 

indígena era maior do que a apresentada nos levantamentos demográficos. Através das 

informações obtidas, também pode-se concluir quão imprecisos são estes dados e que os 

problemas do recolhimento destes dados, até o ano analisado, eram ainda um grande 

empecilho para a devida realização desta tarefa.  
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 No decorrer dos Relatórios analisados, estavam contidas informações 

esclarecedores sobre as formas classificatórias empregadas pelas autoridades para se 

referirem às populações indígenas. Em determinados Relatórios, referem-se aos Índios 

como sendo “mestiços”, “misturados” ou “mamelucos”. Estes termos identificam um 

processo de desqualificação dos Índios como tal. Esse processo refletia na hora de se fazer 

a contagem dos Índios, pois os que não eram considerados “puros”, não entravam mais 

nas estatísticas como Índios. Ao analisar as falas dos Ministros do Império e Presidentes 

da Província do Rio de Janeiro, os números demográficos dos Relatórios, quadros e mapas 

estatísticos entre os anos de 1840 e 1859, fica evidente, que muitas vezes o 

reconhecimento ou não da identidade indígena depende, e muito, de quem recolhia estes 

dados. João Pacheco de Oliveira (1999) sugere que estes Índios começaram a entrar nestas 

estatísticas na categoria de “Pardos”. Essas populações que tiveram suas identidades 

étnicas deslegitimadas passam a perder suas terras de forma “legal”. 

 Ainda se tem muito o que esclarecer a respeito das estatísticas das populações 

indígenas do Rio de Janeiro durante o século XIX. Pretende-se alcançar maiores 

esclarecimentos com o aprofundar, cada vez maior, deste projeto de pesquisa, que, na 

medida do possível, almeja traze-los ao conhecimento geral. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
No quadro abaixo encontra-se o cronograma com as atividades de pesquisa. Os quadros 

assinalados com “R” são as atividades realizadas. E os assinalados com “X” são as 

atividades que não foram realizadas.   

 

 

 
 

  

Nº Descrição Ago 

2014 

Set Out Nov Dez Jan 

2015 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

2015 

01 Atualização bibliográfica R R R R R   R R R   

02 Levantamento dos dados  R R R R R       

03 Apresentação oral    X         

04 Análise da Documentação   R R R R R R R R   

05 Preparação de Relatório 

Parcial 

    R R R      

06 Redação do Relatório Final          R R R 

07 Elaboração do resumo e 

Relatório Final  

           

R 

 

08 Preparação da Apres. Final 

para o Congresso  

            

R 


