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RESUMO 
 

Ao longo do século XIX, tornou-se comum a presença de viajantes estrangeiros 

na cidade do Rio de Janeiro. Os relatos daí recorrente sempre despertaram a atenção dos 

historiadores. Em 1988, José Freire afirmava que a historiografia regional havia 

silenciado a presença indígena no século XIX, sobretudo no Rio de Janeiro e chamou a 

atenção para os documentos disponíveis nos acervos do Rio de Janeiro que atestavam a 

presença indígena tanto na província quanto nas cidades, indo na contramão de uma 

historiografia que os silenciava. Um desses documentos destacados pelo autor são os 

relatos de viagem. Para a pesquisa foram selecionados os relatos do comerciante inglês 

John Luccock e do jornalista francês Charles Ribeyrolles, que estiveram no Brasil nas 

primeiras décadas e na segunda metade do século XIX, respectivamente. Duas questões 

são fundamentais: a primeira diz respeito à escassa produção historiográfica acerca da 

presença indígena no Rio de Janeiro oitocentista se propondo a problematizar essa 

invisibilidade dos índios. A segunda está relacionada ao fato de que os relatos deixados 

por viajantes foram importantes na construção de determinadas imagens acerca dos 

índios. Tais imagens implicavam no recurso a categorias classificatórias que passavam 

por conceitos como “barbárie” e “civilização”. Apreendemos tais categorias 

classificatórias utilizadas por esses autores buscando associá-las a um conjunto de ideias 

vigentes acerca dos ideais de civilização para as populações indígenas do Brasil.  

 

Palavras-chave: índios, viajantes, relatos de viagem, século XIX 

 



ABSTRACT 

 

Over the nineteenth century, became common the presence of foreign travelers 

in the city of Rio de Janeiro. The applicant therefore reports always attracted the 

attention of historians. In 1988, José Freire stated that the regional historiography had 

silenced the indigenous presence in the nineteenth century, especially in Rio de Janeiro 

and drew attention to the documents available in the collections of Rio de Janeiro that 

attested to the indigenous presence both in the province and in the cities, going against a 

historiography that silenced them. One of these documents highlighted by the author are 

the travel accounts. For the research were selected reports from the English merchant 

John Luccock and French journalist Charles Ribeyrolles, who visited Brazil in the first 

decades and in the second half of the nineteenth century, respectively. Two questions 

are central to the research: the first concerns the scarce historiography about the 

indigenous presence in the nineteenth century Rio de Janeiro proposing to discuss   the 

invisibility of the Indians. The second is related to the fact that the accounts left by 

travelers were important in the construction of certain images about the Indians. Such 

images implied in the use of classificatory categories that passed through concepts such 

as "barbarism" and "civilization." We learn such classificatory categories used by these 

authors seeking to associate them to a set of existing ideas about the ideal of civilization 

to the  indigenous peoples of Brazil. 

 

KEYWORDS: indians; travelers; travel reports; XIX century 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

No decorrer do século XIX, desembarcaram no Brasil viajantes de diferentes 

nacionalidades e com os mais variados objetivos.  O comerciante inglês John Luccock e 

o jornalista francês Charles Ribeyrolles foram dois desses inúmeros viajantes. Luccock 

desembarcou no Rio de Janeiro em 1808 e, com poucas interrupções, ficou no Brasil até 

1818. Passou 10 anos explorando algumas regiões do país. Já Ribeyrolles, após ser 

exilado da França, chegou ao Brasil em 1858 e permaneceu em terras brasileiras até a 

sua morte, em 1860.  

Um dos aspectos importantes dos relatos de viagem é a descrição das 

populações. Em seus relatos, tanto Luccock quanto Ribeyrolles, descrevem as 

populações indígenas. Assim, os relatos de viagem foram de grande importância na 

construção de um imaginário acerca dos índios. Muitas dessas imagens foram utilizadas 

como reforço às políticas indigenistas oitocentistas. 

As imagens produzidas pelos viajantes acerca das populações indígenas incluíam 

os índios em categorias classificatórias que passavam por conceitos como “selvagens” 

ou “civilizados”.  

Em 1988, José Freire, afirmava que a historiografia regional havia silenciado a 

presença indígena no século XIX, sobretudo no Rio de Janeiro. Porém, ele chamava 

atenção para os documentos disponíveis nos acervos do Rio de Janeiro, que atestavam a 

presença indígena tanto na província quanto nas cidades. Os relatos de viagem fazem 

parte desses documentos citados pelo autor, pois tendo os índios presença marcante no 

Rio de Janeiro não poderiam ter passado despercebidos pelos viajantes. 

O objetivo da pesquisa era recuperar os dados relativos à presença indígena a 

partir dos relatos dos viajantes que passaram no Rio de Janeiro no século XIX. Para 

isso, duas etapas eram importantes: a primeira era sistematizar os dados etnográficos, 
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demográficos e territoriais relativos às populações indígenas. A segunda era identificar 

as visões dos viajantes sobre as populações nativas, tendo como recorte específico a 

fronteira entre “civilização” e “barbárie”. 

Esse é um tema relevante para a pesquisa, pois os dados demonstram que 

diversos agentes do estado imperial, interessados na desocupação das terras dos 

aldeamentos, irão incluir os índios nessas categorias. Depois passarão a desconsiderar 

como índios aqueles que já estivessem misturados e “confundidos com a massa da 

população”. 

A pesquisa pretendeu dar destaque aos dados contidos nos relatos, contribuindo 

para minimizar o silêncio da historiografia acerca da presença indígena no Rio de 

Janeiro no século XIX. E também apreender as categorias classificatórias que esses 

autores empregam, buscando associá-las à um conjunto de ideias vigentes acerca dos 

ideais de civilização para as populações indígenas do Brasil oitocentista. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Manuela Carneiro da Cunha (1992, p.11), na sua Introdução a uma História 

Indígena, argumenta que na segunda metade do século XIX, época do triunfo do 

evolucionismo, prosperou a ideia de que certas sociedades teriam ficado na estaca zero 

da evolução, e que eram portanto algo como fósseis vivos que testemunhavam do 

passado das sociedades ocidentais. Segundo a autora, foi quando as sociedades sem 

Estado se tornaram, na teoria ocidental, sociedades “primitivas”, condenadas a uma 

eterna infância. E por terem “parado no tempo” não era necessário procurar suas 

histórias. 

Em O desafio da história indígena no Brasil, John Monteiro destaca que entre 

observadores e intelectuais era comum o pessimismo com que encaravam o futuro das 

populações indígenas ao longo do século XIX. Segundo o autor,  

(...) sobretudo a partir do século XIX, a perspectiva que passava a 

predominar prognosticava, mais cedo ou mais tarde, o 

desaparecimento total dos povos indígenas. A tese da extinção, 

sustentada por sucessivas correntes do pensamento social brasileiro e 

reforçada, mais tarde, pelas teorias que orientavam a antropologia no 

país, encontrava na história uma sólida base de apoio. (MONTEIRO, 

2004, p.222) 

 

 

Em 1988, José Ribamar Bessa Freire afirmava que a historiografia regional 

havia “matado o índio” na medida em que o considerou como “extinto e desaparecido, 

sobretudo no século XIX, no Rio de Janeiro: sua presença é silenciada, ele não aparece 

sequer em nota de rodapé”. (FREIRE, 1988, p.1) O objetivo de José Freire é chamar a 

atenção para a documentação existente nos acervos do Rio de Janeiro que atestam a 

longeva presença dos índios na província e na cidade do Rio de Janeiro, indo na 

contramão de uma historiografia que os silenciava. Assim, o autor destaca os relatos de 

viagem, demonstrando que tendo os índios uma presença marcante em certas áreas do 
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Rio de Janeiro, não era possível que tivessem passado despercebidos pelos viajantes que 

passaram por ali no século XIX. 

Desde a “descoberta” do Brasil, muitos relatos foram produzidos sobre esta 

terra, com o intuito de descrever a flora, fauna e sociedades indígenas, vistas como uma 

extensão desta última. Florestan Fernandes, em seu ensaio intitulado Um balanço crítico 

da contribuição etnográfica dos cronistas (1949), buscou apreender o “conteúdo 

etnográfico positivo” dos relatos de viagem, reunindo 36 cronistas quinhentistas e 

seiscentistas e elaborou uma listagem de 92 problemas etnográficos sobre os quais se 

poderiam obter “dados positivos”. 

De acordo com José Freire, Florestan Fernandes propôs e realizou dois tipos de 

crítica: a crítica histórica e a crítica etnográfica. Segundo o autor,  

(...) para a crítica histórica, Florestan indica critérios de verdade 

obtida através do cruzamento de fontes. Vale a pena citar dois desses 

critérios: 1) se a fonte “A” é com relação a “x” situações, mais 

verídica que a fonte “B”, então nas questões controvertidas, a fonte 

“A” merece mais crédito que a “B”. Ou seja, entre duas descrições 

de uma mesma área cultural, deve ser privilegiada a descrição mais 

“rica” e com maior número de informação. 2) se vários autores 

diferentes apresentam registros concordantes entre si, sua 

credibilidade é maior do que um registro isolado. (FREIRE, 1988, 

p.5), 
  

Quanto à crítica etnográfica, Freire (1988, p.5) argumenta que Fernandes 

considera apenas as informações consistentes do ponto de vista sociológico, isto é, que 

se ajustam às teorias vigentes e aos modelos de análise social reconhecidos. 

Segundo Freire, o antropólogo João Pacheco de Oliveira até reconhece a 

contribuição de Florestan Fernandes, mas critica sua perspectiva, situando-a como 

“neopositivista”. O autor argumenta que para Oliveira, o modelo de crítica etnográfica 

proposto por Florestan coloca a teoria como critério de verdade e não como uma 

hipótese cuja validade cabe demonstrar. A partir disso, Oliveira chama a atenção para 
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“o perigo de só se considerar como verdadeiro aquele dado etnográfico que se enquadra 

dentro das teorias dominantes”. (FREIRE, 2008, p.5) 

Sendo assim, Oliveira parte do pressuposto de que os relatos de viagem não 

podem ser tomados apenas como registros, mas sim como discursos. Ele afirma que “a 

crônica deve ser conceituada enquanto modalidade específica de produção intelectual, 

orientada por certas normas técnicas de recorte, verbalização e sistematização da 

realidade observada”. (OLIVEIRA, 1987, p.91). Ao tomar esses relatos de viagem como 

discursos, ganha importância a escolha de recortes temáticos para abordagem desses 

relatos: as categorias classificatórias que passavam por conceitos como “barbárie” e 

“civilização”. 

Partindo da provocação de Freire, a pesquisa pretendeu recuperar as imagens 

que os viajantes produziram a respeito das populações indígenas do século XIX. Para 

isso, duas questões eram fundamentais: uma diz respeito à escassa produção 

historiográfica acerca da presença indígena no Rio de Janeiro oitocentista, 

problematizando essa invisibilidade dos índios. A outra estava relacionada ao fato de 

que os relatos deixados por viajantes estrangeiros foram importantes na construção de 

determinadas imagens acerca dos índios.  
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3. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA  
 

Os relatos de viagem são as fontes principais dessa pesquisa. Os relatos 

selecionados seguiram os critérios: 1. Espacial (aqueles que visitaram o Rio de Janeiro); 

2. Cronológico (Passagens no século XIX); 3. Relatos publicados em português. 

Assim, dois relatos foram escolhidos: John Luccock (Notas sobre o Rio de 

Janeiro e partes meridionais do Brasil: 1808 - 1818) e Charles Ribeyrolles (Brasil 

Pitoresco: 1858). 

Após a seleção dos relatos houve o processo de leitura e levantamento 

bibliográfico das informações acerca do contexto das viagens: qual a duração, os 

objetivos. Durante a leitura desses relatos foram elaboradas fichas de coleta de dados 

para o levantamento e sistematização dos dados referentes às populações indígenas na 

província: denominação étnica, dados demográficos, localização espacial e/ou indicação 

de territórios tradicionais. E também houve o levantamento dos dados sobre o tema da 

“civilização dos índios” analisando essas visões em articulação com a historiografia 

disponível indicada.  

A metodologia teve como base a revisão bibliográfica dos relatos de viagem, 

analisando quais as imagens que esses viajantes produziram acerca das populações 

indígenas do século XIX. Também foram realizadas leituras bibliográficas para a 

melhor compreensão do contexto no qual os viajantes estavam inseridos. E por último, o 

cotejo, cruzamento e sistematização das informações coletadas. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. O “novo descobrimento do Brasil”: Os viajantes estrangeiros no século XIX 

 

Em um dos artigos presentes no dossiê O Brasil dos Viajantes, publicado pela 

Revista USP em 1996, Ana Maria Belluzzo comenta acerca da importância dos relatos 

de viagem. Segundo a autora: 

O legado iconográfico e a literatura de viagem dos cronistas europeus 

trazem sempre a possibilidade de novas aproximações com a história 

do Brasil. No entanto, essas obras só podem dar a ver um Brasil 

pensado por outros. O olhar dos viajantes espelha, também, a 

condição de nos vermos pelos olhos deles. As obras configuradas 

pelos viajantes engendram uma história de pontos de vista, de 

distâncias entre modos de observação, de triangulações do olhar. Mais 

do que a vida e a paisagem americana, exigem que se focalize a 

espessa camada da representação. Evidenciam versões mais do que 

fatos. (BELLUZZO, 1996, p.10) 

 

“Um novo descobrimento do Brasil”. É com essas palavras que Sérgio Buarque 

de Holanda (apud LISBOA, 2008, p.115) se refere à vinda de inúmeros estrangeiros à 

colônia portuguesa na América do Sul após a abertura dos portos em 1808 e, 

consequentemente, a derrocada do antigo sistema colonial. Essas personagens são 

comerciantes, artistas, imigrantes, naturalistas, diplomatas, mercenários, educadores, 

vindos de diferentes regiões do mundo, que, motivados por diferentes objetivos, 

investigavam minuciosamente o país.  

De acordo com Jean Marcel Carvalho França (2010, p.9), com a vinda da corte 

portuguesa e a abertura dos portos, os contornos do “olhar estrangeiro” sobre o Brasil 

tiveram algumas mudanças. A natureza tropical continuou a despertar a atenção e 

admiração dos visitantes – naturalistas e leigos. E a população local, embora tenha se 

tornado, aos olhos dos viajantes, um pouco mais civilizada, um pouco mais próxima dos 

padrões culturais do Velho Mundo, ainda promovia adjetivos poucos elogiosos na 

maioria das vezes. Mesmo assim, houve muitas mudanças significativas, como por 

exemplo, o tempo de permanência e a qualidade de observação dos viajantes.  
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França (2010, p.10) ainda ressalta que depois do desembarque de D. João VI no 

Rio de Janeiro, tornou-se comum a presença de estrangeiros que se instalavam por 

longos períodos no país. A liberdade de locomoção também foi uma das mudanças no 

ano de 1808, e isso teve impacto direto nos relatos. Antes de 1808, com raras exceções, 

o viajante apenas podia caminhar pela cidade onde o seu navio estava ancorado, durante 

o dia e sob escolta policial. Os passeios pelos arredores da cidade eram raramente 

autorizados, e as excursões pelo interior do país eram impensáveis. Depois da abertura 

dos portos, esses estrangeiros, principalmente os comerciantes e os “sábios”, foram 

autorizados e incentivados a visitar e percorrer o país, o que, a partir daquele momento, 

poderiam fazer sem restrições ou vigilância das autoridades.  

 

4.2. JOHN LUCCOCK (1808 – 1818) 

 

4.2.1. Sobre Luccock 

 

Existem poucos trabalhos acerca do livro de John Luccock e também poucas 

informações sobre a vida do viajante. Na apresentação e no prefácio do livro temos 

algumas informações sobre o autor. 

Segundo Mario Guimarães Ferri (LUCCOCK, 1975, p.IX), o que diferenciava 

Luccock de outros viajantes é que ele não era um cientista que tinha como finalidade 

aprofundar seus conhecimentos em determinada ciência e sim um “comerciante 

inteligente, dotado de uma cultura fora do vulgar.”  

O objetivo de Luccock não era somente escrever uma “narração de viagem”, 

mas dar ao leitor a sua “opinião imparcial” sobre os usos e costumes do povo, sobre os 

acontecimentos políticos, sobre toda a paisagem social de um país. Porém, fala sobre os 

homens responsáveis pelo destino do país, mas, esquece de falar sobre si. É uma pena. 

Pois existem pouquíssimas fontes no qual podemos saber sobre a vida desse viajante. O 



15 

 

que se sabe sobre Luccock é o que ele incidentemente revela no correr de sua narrativa, 

ou seja, quase nada. Através do manuscrito que deixou sobre língua tupi e que intitulou 

de “Grammar and vocabulary of the tupi languange” sabemos que ele era dado a estudos 

de linguística. Contudo, o próprio Luccock adverte que é uma compilação das 

gramáticas de Anchieta e Figueira. (LUCCOCK, 1975, p. XIII) 

 

4.2.2. Contexto da viagem 

 

Em 8 de março de 1808, a família Real chegou ao Brasil e se instalou no Rio de 

Janeiro. Porém, antes mesmo do desembarque no Rio, ainda na Bahia, D. João VI 

decretou a abertura dos portos às nações amigas em 28 de janeiro daquele ano. 

Começava ali um processo de grandes mudanças que ocorreriam ao Brasil. Foi em 1808 

que, de um dia para o outro, o Rio de Janeiro transformou-se na capital do Império 

colonial português. (SILVA, 2011, p.25) 

Segundo Carlos Oberacker (1985, p.131), com a vinda da Corte portuguesa para 

o Brasil foi inaugurado no país um “ciclo de viagens” de várias partes do mundo. D. 

João VI tinha como objetivo “transformar a grande aldeia do Rio de Janeiro na nova 

capital do império português” Esse foi um dos motivos para a vinda de diversos 

viajantes, cientistas e artistas, que tinham o intuito de explorar terras, até então, pouco 

exploradas com diferentes finalidades. 

Foi nesse contexto da vinda da família Real para o Brasil e da abertura dos 

portos que chegou ao Rio de Janeiro o comerciante inglês John Luccock. Ele viveu no 

Brasil por 10 anos, entre 1808 e 1818, com pequenas interrupções. Viajou pelo Rio de 

Janeiro, pelo Prata (com algumas referências às províncias do Paraná e Uruguai) e 

Cidade de São Pedro do Sul ou Rio-Grande.  
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Luccock desembarcou no Rio de Janeiro em 1808 e, não encontrando ali um 

mercado favorável, resolveu ir negociar no sul. As condições das praças do sul não eram 

também muito boas. A falta de moeda corrente dificultava operações comerciais. Por 

não ter compradores, Luccock foi obrigado a leiloar grande parte do seu estoque. No 

fim de três anos de estada, embarcou para a Inglaterra em 1811 e regressou ao Brasil 

com novo estoque de mercadorias e com mais traquejo para negociar nas praças 

brasileiras.  

4.2.3. Luccock e as populações indígenas  

 

As populações indígenas são poucas vezes mencionadas em Notas sobre o Rio 

de Janeiro e partes meridionais do Brasil. De acordo com o prefácio (não assinado) do 

livro, Lucccock até tinha intenção de descrever as condições tanto dos escravos negros 

quanto dos “aborígenes” da América do Sul. Porém, o número de páginas ultrapassou os 

limites demarcados, deste modo, o viajante “achou preferível lançar alguns dos fatos 

principais relativos a esses assuntos, de permeio com outras partes da obra.” 

(LUCCOCK, 1975, p.XVII) 

No ano de 1809, depois de algumas viagens pelo interior do Rio de Janeiro, John 

Luccock não encontrou mercado favorável na província e resolveu ir negociar na região 

sul do país. Ao chegar à Rio-Grande, o comerciante ouviu relatos sobre alguns índios 

que, segundo informações, eram “empecilhos para o progresso” da região. 

Um dos grandes empecilhos para o progresso consiste no fato de 

grande parte do interior estar ainda em mãos dos índios, que 

alimentam a mais ácida das animosidades contra as populações 

brancas, e cujos propósitos de vingança por injurias recebidas por 

tanto tempo se vêm transmitido de pais a filhos, que se lhes 

arraigaram nos corações tão fortemente quão indelével é a cor de sua 

pele. Sob a influência desse ódio, destroem tudo quanto pertença a 

europeus ou descendentes deles e que lhes caia entre as mãos; nem a 

vaca, nem o cão, escapam. (LUCCOCK, 1975, p.152-153) 
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E continua demonstrando como agiam em relação as atitudes desses índios – 

com guerra de extermínio e saque: 

Por ultrajes tais, pagam caro, pois que, em derredor das partes 

colonizadas do distrito, existem fortins ou postos militares, donde se 

lhes move contínua guerra de extermínio e saque. Nessa campanha 

não somente se faz uso de armas de fogo, como do laço, de cães e de 

todos os demais estratagemas que se empregam contra animais 

ferozes.  (LUCCOCK, 1975, p.153) 

 

A partir dessas informações que Luccock recebeu e nos relatou, é possível 

perceber que havia guerras permanentes entre as populações indígenas e os “brancos” 

que habitavam Rio-Grande. Para compreendermos essa descrição precisamos entender a 

fonte de onde o viajante soube essas informações. De acordo com Luccock, essas 

informações chegaram a ele por meio de um companheiro de viagem em seu retorno ao 

Rio de Janeiro, essa pessoa (não identificada) passou quarenta anos empenhado na luta 

contra os índios e ia à Corte suplicar ao Rei alguma distinção honorária, por prêmio de 

seus serviços.  

Em 1813, novamente no Rio de Janeiro, Luccock menciona o povoado e a igreja 

de São Lourenço. De acordo com Maria Regina Celestino de Almeida (2009, p.90), São 

Lourenço foi a primeira aldeia missionária estabelecida no Rio de Janeiro (1568) e se 

manteve até 1866, quando foi declarada extinta pelo estado de civilização e mistura dos 

índios que a habitavam: 

Sobre uma saliência escarpada, a cerca de um terço da encosta de uma 

das montanhas que ali se apresentam, encontram-se o povoado e a 

igreja de São Lourenço, famosa na história do Brasil, pela resistência 

que opôs um chefe índio contra um brigue francês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de guerra, que assediava o local em 1568. (LUCCOCK, 1975, p.173) 

 

 Luccock descreveu os habitantes e suas ocupações, segundo ele: 

Índios aborígenes habitam o local, sendo empregados em fabricar 

panelas de barro, de que a vila possui um mercado. Tais como seus 

antepassados, que nessa arte eram exímios há trezentos anos atrás, não 

usam estes de maquinário algum no modelar a argila, dando-lhe forma 

pelo simples giro de polegar. As mulheres vigiam o forno e recozem 



18 

 

as panelas, com cuidado e perícia, não usam vidrá-las, o que não 

impede que suportem bem o fogo. (LUCCOCK, 1975, p.173-174) 

 

Os índios de São Lourenço mantiveram costumes de seus antepassados e criaram 

um mercado para a venda de utensílios de cerâmica fabricados por eles. Os naturalistas 

alemães Johann von Spix e Carl Friedrich Von Martius, que estiveram no Brasil entre 

1817 e 1820, encontraram com alguns índios dessa aldeia logo após o desembarque no 

Rio de Janeiro em 1817. Segundo os naturalistas, esses índios atravessavam a baía da 

Guanabara para vender cerâmica. (SPIX, 1989, p.52, v.I) 

O artista francês Jean-Baptiste Debret (1816-1831), que veio ao Brasil com a 

Missão Artística Francesa em 1816, também descreveu essa mesma população. De 

acordo com a descrição feita por Debret, os habitantes dessa aldeia eram descendentes 

de “índios católicos”, há séculos em contato com a colonização que haviam se 

misturado com diversos povos indígenas já civilizados. (DUARTE, 2015, p.21)  

No interior de muitas aldeias, aconteciam a mistura e a interação de diversas 

etnias que passavam a compartilhar uma situação política, econômica e social definida 

pela lei especificamente para eles (ALMEIDA, 2013, p.305). Na aldeia de São 

Lourenço não foi diferente. Sendo a primeira aldeia missionária estabelecida no Rio de 

Janeiro, a interação de diferentes etnias já era bastante intensa. Mas os índios aldeados, 

que há muito já estavam integrados à sociedade colonial, eram vistos como misturados, 

minoritários, miseráveis e preguiçosos. Para Luccock,  

essa gente é mansa e, embora ocupada, indolente; dispondo de grandes 

capacidades de imitação, parece não ter nenhuma invenção ou 

melhora. São peritos no uso do arco, substituindo frequentemente as 

flechas por pelotas redondas de barro. No remar e dirigir canoas não 

são menos hábeis. Perderam suas maneiras e idiomas próprios, 

adotando os de seus conquistadores. (LUCCOCK, 1975, p.173-174) 

 

Ao descrever essa população como “mansa e, embora ocupada, indolente”, 

Luccock partilha dos discursos discriminatórios e preconceituosos que, são claramente 

visíveis no século XIX nas falas de autoridade e moradores, onde se referiam aos índios 
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como miseráveis e indolentes, que impediam o progresso e o desenvolvimento 

econômico. (ALMEIDA, 2013, p.316) 

No ano de 1813, após percorrer algumas extensões dentro do Rio de Janeiro, 

Luccock chega à Angra dos Reis. O comerciante descreve o local como 

“primitivamente cidade principal da província, mas em decadência hoje”. Segundo o 

autor, havia “índios civilizados” em Angra. Ao passarem por um dos aldeamentos, 

encontraram esses índios sentados sob tendas colocadas “de-fronte das choças”, vestida 

com tudo do mais fino que a barateza dos artigos ingleses entre eles introduziu. 

(LUCCOCK, 1975, p.180) 

Um aspecto interessante é que Luccock menciona que os índios de Angra são 

“propensos a civilidades cheias de cerimônia”, porém, não compreende quando eles não 

recebem “nenhuma das homenagens que em geral dispensam a estrangeiros”. Com o 

isso, o viajante resolve descobrir os motivos de tal “negligência”: 

(...) adiantei-me um tanto à frente dos companheiros e, passando por 

uma choça, a cuja frente se achavam sentados um velho e vários 

moços, tirei o chapéu. Todos eles imediatamente se ergueram, 

inclinaram-se repetidamente, sendo o exemplo seguido ao comprido 

da rua de habitações. (LUCCOCK, 1975, p.181)  

 

Mesmo assim, Luccock expõe não ter em grande conta tais cerimônias, mas 

demonstra imaginar que estas podem exprimir os sentimentos daqueles que a executam. 

De acordo com o viajante, ele verificou que essas cerimônias realizadas “entre os 

campônios do Brasil” (ou seja, os homens rústicos) são “tão diversas da adulação 

importuna do sul da Inglaterra, como da rudez do norte”. Os índios, conforme o relato, 

“exprimem aqui uma forma de afabilidade para com os estrangeiros e uma espécie de 

boas vindas ao lugar”. Mais adiante, o autor afirma que “aquele que permanecer 

indiferente ao ouvir uma criança com o sorriso da inocência, e estender a mãozinha, 

enquanto pronuncia as palavras: ‘abençoa-me’,” não consegue apreciar devidamente as 

maneiras do homem. Sobre esse episódio, o autor termina o parágrafo com a seguinte 



20 

 

frase: “ao invocar assim a benção, seja devido à eufonia das palavras, seja aos modos de 

quem a pede, não o sei, há contudo qualquer coisa que evoca os melhores sentimentos 

no nosso coração”. (LUCCOCK, 1975, p.181) 

Luccock atravessa uma região “acidentada e escassamente povoada” do Rio de 

Janeiro e menciona os lugares principais que nela se encontram: Pau-Grande e Uvá. 

Nesse trecho do livro o viajante descreve um episódio onde reforça a ideia de que 

alguns índios da região são selvagens. Ocorre um incidente na região de Uvá que, 

segundo o autor, denota bem a “índole dos bugres” e os riscos que correm os 

estabelecimentos em terras novas. 

Tendo dois senhores conseguido uma sesmaria, enviaram-lhes um 

homem acostumado à zona, para que nela se estabelecesse. É provável 

que de algum modo ele tivesse ofendido os índios que haviam 

permanecido nas matas vizinhas, pois que um belo dia um tiro que lhe 

dispararam pegou o polvarinho de chifre que trazia na algibeira do 

colete, ferindo-o no pulso. Estando a cavalo, pôs-se imediatamente em 

perseguição dos assaltantes, avistando dois índios que se safaram da 

moda que costumam. Em casos tais, o fugitivo faz tudo por alcançar a 

beirada de algum morro pouco impedido de mato e, uma vez ali, cai 

sentado, mete a cabeça entre os joelhos e enrodilha os braços sobre as 

canelas; tomada essa posição, em que fica quase tão redondo quanto 

uma bola, precipita-se, rolando, morro abaixo, até seu pé. 

(LUCCOCK, 1975, p.199-200) 

 

Logo após esse incidente o homem ferido foi ao Rio em busca de assistência 

cirúrgica. No momento do seu regresso, alertaram-no de que tomasse cuidado para que 

não ocorressem novamente tais situações. Porém, após quatorze dias, estando ele a 

cavalgar pela estrada e acompanhado a certa distância por um escravo, ele foi atingido 

novamente por um tiro, “disparado por mão invisível”, fazendo-o cair do cavalo. Dois 

índios saíram do mato, avançando um deles para o negro e ordenando-lhe que parasse, 

enquanto que o outro se adiantou para a vítima, e lhe quebrou as pernas e arrebentou-lhe 

o crânio. Logo em seguida, mataram o cavalo com um tiro e fugiram. Ocorreram várias 

buscas à procura desses índios, mas “essa gente conhece bem demais os matos para que 

lhes faltem coitos seguros, donde possam desafiar a justiça, se é que dela têm qualquer 
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noção.” Conforme registra o autor, o local ficaria paralisado e permaneceria 

abandonado enquanto os nativos não se cansassem e resolvessem deixar o 

estabelecimento. (LUCCOCK, 1975, p. 200) 

Quem são esses índios mencionados por Luccock? O autor afirma ser os índios 

Botocudo. De acordo com Regina Horta Duarte (2002, p.270), os botocudos pertenciam 

ao grupo linguístico Macro-Jê, e eram constituídos de grupos nômades e de tradições 

guerreiras, viviam da caça e coleta em extensas áreas da Mata Atlântica.  

Por muito tempo, os Botocudo foram descritos como os quais a civilização não 

alcançou. Frequentemente, são vistos como os mais ferozes, rudes, hostis etc. Muitas 

vezes, chegaram a ser situados na fronteira do humano e não-humano. Era um povo que 

não se submetia aos portugueses e mostravam forte resistência à invasão de seu 

território. (DUARTE, 2015, p.17) 

Ainda no ano de 1813, Luccock chega a São Pedro e encontra os índios que 

habitavam o local. Era uma aldeia povoada por jesuítas e por “índios mansos”, ou seja, 

os índios “civilizados”. O viajante descreve o local e conta que a encontraram em 

“deliciosa situação”, menciona a igreja e outros edifícios eclesiásticos. Segundo o seu 

relato, o povo aproveitava a tarde “com toda volúpia da indolência”.  

Em 1818, cinco anos após os acontecimentos descritos acima, Luccock viajou 

para Minas Gerais e chegou à cidade de Mariana. Sua vizinhança era habitada por 

“índios aborígenes” que em algumas ocasiões iam à cidade. O viajante cita (1975, 

p.341) que antes estas visitas eram motivos de vários “danos”, e, depois de um tempo, 

passaram a ser missões pacíficas e esses índios portavam-se “muito bem”. São descritos 

como “em nada selvagens” por aqueles que os visitam na intimidade, mas advertem que 

quando esses índios se acham “excepcionalmente excitados”, seja pela ação da bebida, 

seja pelo da cólera, é perigoso se encontrar com eles. Segundo relatos, em tal estado 
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esses índios são capazes de matar um amigo, transformando logo essa raiva em 

lamentação e tão logo esquecendo não só o que fizeram como o que sentiram.  

De acordo com Luccock (1975, p.341), ele conversou com um dos seus amigos 

clérigos e este reconheceu que até aquele momento não havia sido feito tudo o que era 

possível para “trazê-los para o interior da sociedade”. E, a partir disso, a ideia de 

“civilizar os índios” é explanada. Conforme o relato do viajante, às pessoas a quem 

especificamente foi incumbida a tarefa de civilizar esses índios, faltava “zelo na obra” 

ou firmeza para enfrentar as muitas dificuldades e perigos que tal tarefa oferecia. Era 

necessário algum tempo, como também sacrifícios, tanto por parte dos “mestres” quanto 

pela dos índios, para que pudesse ser estabelecida uma aproximação nos modos de 

pensar e maneiras de agir, tão flagrantemente díspares.  

Mais adiante, Luccock destaca um ponto interessante sobre essa população 

indígena e o desejo de levá-las à “civilização” por parte das autoridades locais. Segundo 

ele, cerca de vinte anos antes da sua visita à região, um grupo desses índios havia sido 

mantido por um longo tempo perto da casa do governador onde foi verificado que 

passaram uma gradual melhoria. Porém, em determinado momento, a esposa do 

governador se ofendeu com algum ato que ela interpretou como de “natureza selvagem” 

e ordenou a expulsão imediata de todos eles, e de acordo com a desconfiança de 

Luccock, talvez permanentemente para as suas “matas originárias”. Sobre isso o 

viajante termina o assunto com a seguinte frase: “por causa do capricho de uma mulher, 

um ramo considerável dessa raça esquecida, viu-se condenada a permanecer na infância 

e, talvez, a ser exterminada.” (LUCCOCK, 1975, p. 340-341) 

 

4.3. CHARLES RIBEYROLLES (1858) 
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4.3.1. Sobre Ribeyrolles 

 

Charles Ribeyrolles foi um publicista e político, nascido em Martel na França, 

em 1812. Terminou seus estudos clássicos em um seminário no ano da “revolução de 

julho” (1830), seguindo para Paris, onde se revelou jornalista e militante a favor da 

república.  

Com os conflitos do ano de 1849 na França, Ribeyrolles foi deportado para 

Londres e após o golpe de Estado em 1851, mudou-se para Jersey. Retornou a Londres 

em 1855 e em 1858 viajou ao Brasil com o propósito de escrever Brasil Pitoresco. O 

jornalista veio ao Brasil a convite do francês e também militante republicano Victor 

Frond, que pretendia produzir um livro-álbum do país e o convidou para escrever o 

texto que acompanharia suas fotografias. (SOARES, 2013, p.164) 

Segundo João dos Santos Filho (2010, p.157;158), Ribeyrolles era um homem 

culto que utilizou seu discurso irônico e em muitos momentos marcados pelo sarcasmo 

e pela radicalidade quando se referia ao processo de colonização. Para o autor, é 

possível considerar Ribeyrolles um defensor do abolicionismo, que lutou na França 

contra Napoleão e aqui no Brasil pela liberdade dos escravos e em favor de 

trabalhadores livres para a agricultura e para a pequena indústria que começava a 

despontar. Mas não podemos esquecer que mesmo Ribeyrolles sendo um homem à 

frente de seu tempo e que possuía consciência da luta de classes, não deixou de 

expressar preconceitos baseados na visão etnocentrista que imperava no senso comum e 

na própria academia europeia como explicativas do mundo.  

Ao vir para o Brasil, torrnou-se amigo de rapazes de talento, alguns dos quais 

chegaram a alcançar “a maior glória literária”. Um desses jovens amigos era nada mais 

nada menos do que Joaquim Maria Machado de Assis, que ainda não tinha nem vinte 
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anos, e Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias de um sargento de milícias, 

que na época tinha seus 27 anos de idade. (RIBEYROLLES, 1980, p.17-18, V.I)  

Sobre sua morte, de acordo com o prefácio de Affonso de E. Taunay 

(RIBEYROLLES, 1980, p.16, v.I) para o Brasil Pitoresco, no Dictionnaire Universel 

du XIXème Siècle consta que Ribeyrolles faleceu no dia 13 de junho de 1861, contudo, 

Taunay afirma que o viajante morreu no dia 1 de junho de 1860, ou seja, um ano antes 

data oficial do dicionário. Foi sepultado no cemitério de Maruí e sobre seu túmulo se 

inscreve um epitáfio em verso escrito pelo escritor francês Victor Hugo.  

 

4.3.2. Entendendo o Brasil Pitoresco 

 

 Para analisar o relato de viagem de Charles Ribeyrolles, é necessário 

compreender o contexto político francês após eleição de Napoleão III (1851): a 

perseguição aos republicanos e censura à imprensa. Segundo Claudia Regina dos Santos 

(2000, p.164), Charles Ribeyrolles era redator-chefe do jornal La Réforme quando foi 

condenado à deportação junto com muitos outros republicanos. Ele foi proibido de 

retornar à França após a lei de fevereiro de 1852 que determinava a prisão ou a expulsão 

do território de “todo o indivíduo que tenha sido condenado, preso, expulso ou 

deportado, por ocasião dos acontecimentos de maio e junho de 1848, do junho de 1849 

ou de dezembro de 1851.” A lei era aplicada ao caso de Ribeyrolles pois ele havia sido 

condenado à deportação pela sua participação no movimento de junho de 1849, 

organizado por Ledru-Rollin em defesa da Constituição.  

Uma das principais medidas tomadas pelo governo provisório de 1848, sob a 

inspiração dos republicanos moderados do jornal National e dos republicanos socialistas 

do La Réforme foi o fim da escravidão colonial (também o estabelecimento do sufrágio 

universal, o fim da pena de morte por crimes políticos e a criação das Oficinas 
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nacionais). Charles Ribeyrolles era um republicano do La Réforme e anti-escravista, no 

entanto, ele decidiu viajar para o Brasil, o único império da América do Sul e único 

lugar onde a instituição escravocrata permanecia sólida apesar da Lei de 1850 que 

determinava o fim do tráfico intercontinental de escravos. (SANTOS, 2000, p.164-165) 

O Brasil Pitoresco, relato de viagem de Ribeyrolles, é dividido em duas partes. 

Na primeira, o jornalista faz uma descrição de sua viagem pela província do Rio de 

Janeiro e da sua permanência na capital. A segunda é um estudo sobre o Brasil e do que 

o autor considera como única solução para o país: a entrada de estrangeiros para a “nova 

colonização”. 

As ilustrações do livro são de Victor Frond, um francês que montou, em 1858, 

um estúdio fotográfico no Rio de Janeiro. Tinha como objetivo ilustrar o cotidiano 

brasileiro no livro escrito por Ribeyrolles. Frond registrou pela primeira vez o trabalho 

escravo e emigrante e a vida rural no país; fotografou a paisagem do Rio de Janeiro, 

tornando conhecido o Pão de Açúcar, os Arcos da Carioca e o outeiro da Glória e o 

Palácio Imperial de Petrópolis. (SANTOS FILHO, 2010, p.156) 

Santos (2000, p,165) argumenta que mesmo quando Ribeyrolles descreve os 

locais visitados, não nos remete a acontecimentos vivenciados durante a viagem, mas 

sobretudo às observações gerais sobre os aspectos econômicos e políticos dessas 

localidades. Em relação ao contato com os habitantes, Ribeyrolles não faz muitas 

referências. Ele também não particulariza nenhum acompanhante, ainda que os 

mencione indiretamente. O viajante descreve a permanência em algumas fazendas e a 

hospitalidade dos fazendeiros. 

Affonso de E. Taunay argumenta que Ribeyrolles ao escrever o seu livro achava-

se “muito desambientado”. Suas notas de viagem evidenciam sua falta de contato íntimo 

entre o viajante e as populações visitadas por ele. Taunay ressalta que Ribeyrolles 
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conhecia mal o português, estava há pouco tempo no Brasil, tinha que aceitar as 

informações ministradas por pessoas que com ele frequentemente se entendiam com 

dificuldade. Sendo assim, ele precisou várias vezes julgar pelas aparência e “isto o 

levou frequentemente a expedir juízos falsos e por vezes apreciações absolutamente 

pueris, pela distancia da realidade das cousas e dos fatos.” (RIBEYROLLES; 1980, 

p.19, v.I). 

 

4.3.3. Ribeyrolles e as populações indígenas  

 

 Charles Ribeyrolles ao se referir as populações indígenas, as quais denomina 

“selvagens”, faz sua interpretação sobre os primeiros habitantes do Brasil e questiona:  

As tribus, como os povos e os homens, só valem pelo que deixam 

como herança comum. Artes, ciências, indústrias, cultura, línguas, 

religiões, governos, revoluções, eis os legados. Ora, em todos esses 

assuntos, que valores se encontrarão nos arquivos e depósitos da 

América do Sul? (RIBEYROLLES; 1980, p.36, v.I).  

 

Segundo João dos Santos Filho (2010), Ribeyrolles comete um erro muito 

comum entre os europeus: o jornalista faz a leitura do Novo Mundo a partir dos 

preceitos de sua realidade histórica. Para o viajante, o atraso dessas populações aparece 

como uma força explicativa. Ele considera os índios raças inferiores, que não produzem 

nada além de arcos, flechas, colares, clavas de luta e cocares, sendo assim, sua cultura é 

pobre e não deixam nada como legado. 

Para Ribeyrolles, a falta de uma religião entre os índios explicaria o canibalismo 

e expressava que entre eles “era mister devorar o inimigo vencido. Os antigos Tapuias 

comiam os próprios pais. Banquete filial! Destino patético!”. (RIBEYROLLES; 1980, 

p.37, v.I) 

Ribeyrolles apresenta sua visão de mundo de forma preconceituosa e 

eurocêntrica, o que não é de surpreender, pois esta era a forma mais comum de 
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interpretar o mundo. A comparação entre os povos tem como referencial os preceitos 

ideológicos do “Velho Mundo” como superiores e dentro do padrão da “civilização 

correta”, em detrimento dos “padrões primitivos” do “Novo Mundo”. (SANTOS 

FILHO; 2010, p.159) 

Em seu relato, Charles Ribeyrolles divide as populações em quatro categorias 

que corresponde a uma classificação racial: branco, negro, índio e mestiço.  

De acordo com Claúdia Santos (2000, p.194), durante todo o século XIX, houve 

uma grande discussão em torno do número de índios no território brasileiro, Charles 

Ribeyrolles falava, em 1858, de 500.000 índios, enquanto o Censo de 1872 (o primeiro 

nacional) dava a cifra de 1.000.000. Mesmo após o Censo, essas discussões 

continuaram. Os índios eram vistos como uma população inexpressiva numericamente. 

Ribeyrolles critica a colonização portuguesa e opõe-se aos fundadores do romantismo 

francês, no que se refere à concepção do bom selvagem:  

Há além disso, no mundo das ideias, um erro capital, que fez escola e 

perturba a ciência. Esse erro data do século XVIII [...] da defesa do 

indígena contra as violências do espanhol ou do português – tão 

sagrada como a defesa de Calais [...] não se fazia mister descer ao 

elogio, à glorificação do estado de natureza [...] O mais eloqüente 

apóstolo da Pléiade filosófica, Jean Jacques Rousseau, propôs em sua 

obra essa tese – e o estado de natureza, que não é mais que a força 

bruta, foi imposto contra a força organizada [...] Deixemo-lo com o 

seu sonho sentimental, e não o comuniquemos aos botocudos. 

(RIBEYROLLES, 1980, p.40, V.I) 

 

A referência que o autor utiliza acerca do extermínio dos índios serve mais para 

fortalecer a ideia de “fracasso da colonização portuguesa” do que para valorizar a 

imagem das populações indígenas. O viajante apenas moderniza o enunciado: “gente 

sem fé, sem lei e sem rei” (SANTOS, 2000, p.181): 

que fazer de Tupinambás, Tamoios, Tapajós, Tupis, Tupiniquins, etc. 

[...]? As tribos como os povos e os homens, só valem pelo que deixam 

como herança comum. [...] Nenhuma administração organizada, 

nenhum trabalho certo, nada constituído, nada escrito. Que restará 

dessa selvageria? [...] a única verdade suficientemente adquirida sobre 

as línguas americanas é que elas nada exprimem fora das necessidades 

ou relações da vida selvagem [...] Que podiam transmitir? Narrativas 
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informes [...] nada, portanto, em beneficio da humanidade. 

(RIBEYROLLES, 1980, p.36-38, V.I) 

 

Segundo Santos (2000, p.182), a conclusão que Ribeyrolles chega é de que o 

índio não poderia contribuir nem numericamente, nem qualitativamente para a “nova 

colonização” do Brasil. Assim, não podem ser considerados objetos de interesse nem 

para os estudiosos, nem para o estado. 

Na conclusão do primeiro volume do seu relato, Ribeyrolles coloca como uma 

das necessidades do Brasil a carência de “braços” para o trabalho. Segundo o viajante,  

(...) se há três séculos, em vez de devastar as tribos indígenas, 

tivessem-nas arrebanhados à paz e ao trabalho, as duas raças não 

estariam em tantos anos misturadas e não haveria um povo? É tarde 

para os mortos. Mas por que não proteger os vivos? Se os pais estão 

bastante velhos na vida selvagem do deserto, por que não 

experimentar os filhos? (RIBEYROLLES, 1980, p.154, V.I) 

 

Para Ribeyrolles (1980, p.154, V.I), se duas gerações desses índios fossem 

submetidas a uma disciplina civilizada, a “última floresta ruiria”. E de acordo com o 

autor isso seria útil de duas formas: expiação histórica e afluência do povo.   

No segundo volume do Brasil Pitoresco, logo nas primeiras páginas, o jornalista 

descreve os índios da região de Campos dos Goitacazes (Rio de Janeiro). Ao se referir 

ao nome do local, o autor cita que “lê-se em certos cronistas brasileiros que o gracioso 

nome – Campo de Goitacazes – deriva, em língua indígena, de outra palavra – 

Goitacamopi, que significa – campo de delícias.” Para Ribeyrolles, que se diz não 

“versado em dialetos das florestas”, os “selvagens” primaram em representar por meio 

de um vocábulo a beleza e a magia do lugar. (RIBEYROLLES, 1980, p.13, v.II) 

Ribeyrollles também descreve a população indígena que habita o local: 

No extenso vale, atravessado por nove cursos d’água, tributários do 

Paraíba ou dos lagos, viviam há três séculos os índios Goitacazes. Era 

uma raça viva, vigorosa, de arco certeiro e possante, e se dermos 

crédito a um cronista, o padre Vasconcelos, os Goitacazes eram 

antropófagos. Iam à guerra para se aprovisionar de escravos, 

banqueteavam-se nas cabanas com os cadáveres, e a planície ficavam, 

aqui e ali, juncada de montículos funéreos formados de ossadas 
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humanas. Esses Campos de delicias eram então um matadouro. 

(RIBEYROLLES, 1980, v. II,, p.13) 

 

Acima o autor faz referência ao jesuíta Simão de Vasconcelos, que diz que os 

índios da região são antropófagos. Para Ribeyrolles, essa descrição é um “tanto 

exagerada”. Segundo ele, os Goitacazes viviam da caça e da pesca e, ao longo do litoral, 

não havia etnia superior a essa. Porém, para o viajante, as versões inimigas sobre os 

Goitacazes são explicadas pelo fato de que esses índios resistiram por muito tempo, 

com vigor, à invasão dos “rostos pálidos” (portugueses). 

 Ribeyrolles também faz seu relato sobre os índios que habitavam São Fidélis de 

Simaringa. De acordo com o autor, a população de S. Fidélis não excedia os dois mil 

habitantes.  Segundo ele,  

como nas formações recentes, há de tudo um pouco: brancos, 

europeus ou nativos, negros, mulatos e um pequeno contingente de 

índios, remanescentes da primitiva aldeia. Alguns destes já estão 

incorporados e firmes. Os outros têm sempre um pé na floresta e não 

se sujeitam a trabalhos duráveis ou tarefas regulares. 

(RIBEYROLLES, 1980, v. II, p.40-41) 

 

Assim como existem os índios que já estão “incorporados” à civilização, existem 

aqueles que sempre “têm um pé na floresta” e que não se sujeitam a tarefas regulares. O 

autor questiona, mais adiante, se não seria possível modificar a natureza ou disciplinar 

esses “instintos nômades”. Para ele, “o índio poderia ser um auxiliar poderoso na 

floresta, que é a sua oficina natural” e “o machado deveria estar em mãos dos índios”.  

Porém, não podemos ignorar o incentivo dado por Ribeyrolles à imigração 

europeia ao país. O argumento de que a população brasileira não era capacitada o 

suficiente para cuidar de sua terra poderia ser um grande incentivo aos possíveis 

imigrantes. Segundo ele, o país possuía muitas terras não cultivadas pela pequena 

população aqui existente. É nesse contexto de estímulo à imigração que Ribeyrolles 
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dedica um capítulo inteiro do segundo volume de seu livro à descrição da população 

brasileira. A primeira “divisão” a que se refere são os índios.  

Ribeyrolles menciona os índios que estava “fora dos círculos administrativos”, 

segundo ele,  

Erram pelas florestas, campeiam nos sertões as derradeiras tribos de 

índios aborígenes. Algumas meio subjulgadas, estacionam em aldeias 

humildes e fazem, vez por outras, excursões às fazendas vizinhas. 

Seus trabalhos não são regulares. Não podem ser contados como 

falange agrícola. (RIBEYROLLES, 1980, v. II, p.82) 

 

Mais adiante, ao continuar a descrição das populações indígenas, Ribeyrolles 

atribui aos índios um papel “puramente decorativo” e argumenta que esses não tinham 

interesse por “trabalhos regulares”: 

Na produção geral do país, que vale a participação dessas tribos do 

norte, do sul e do oeste? Quase nada. O grupo indígena é um 

contingente puramente decorativo, como a floresta, que nada produz.  

(...) É força concordar que a população indígena, compreendendo os 

caboclos, não se eleva a mais de trezentas mil almas. (...) Num país 

rico em terras e pobre de trabalhadores como no Brasil, semelhante 

efetivo, bem aparelhado, representaria uma força. Mas, como ficou 

dito, aos índios repugnam os trabalhos regulares e contínuos. Eles não 

compreendem as responsabilidades da vida social, não experimentam 

nenhuma das suas necessidades e das suas energias. 

(RIBEYROLLES; 1980, p.85, v.II) 

 

Ribeyrolles também analisa a possibilidade de catequização como meio de 

civilizar as populações indígenas. Para reforçar a ineficácia dos métodos de catequese, 

ele utiliza os seguintes argumentos: 

O governo brasileiro não inscreve cada ano em seus orçamentos 80 

contos de réis para a catequese (ou civilização) dos índios? É que 

compreendeu, como nós, que seria odioso nada tentar, e uma 

abstenção completa o tornaria cúmplice da violência de outros tempos, 

uma vez que lhe competem, no mesmo grau, o interesse e o dever. 

Neste caso, o governo procurou fazer justiça. Quis reunir, levantar, 

reparar. São empresas profundamente humanas. Mas a parcela é bem 

mesquinha em relação às circunstâncias locais. (...) Será, porém, que, 

catequisando-se os índios, entrarão eles nas cidades como fatores de 

seus produtos e de suas forças? (RIBEYROLLES, 1980, p.85-86, 

V.II). 
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Para o jornalista, ainda que o governo brasileiro separasse uma quantia em seus 

orçamentos destinados a catequese desses indígenas, na tentativa de civilização desses 

povos, havia um limite que não era ultrapassado. Mas segundo Ribeyrolles, “seria 

odioso” nada tentar, pois: 

As raças decaídas, condenadas, vencidas tem direito dobrado à 

piedade. Sobretudo, os índios, que tanto têm sofrido. É mister atraí-

los, ajudá-los, civilizá-los, preceito comum de justiça tardia. Não nos 

iludamos. A população indígena jamais será considerada como fração 

importante na oficina nacional. E o Brasil, que necessita de braços, 

deverá procurá-los em outra parte (RIBEYROLLES, 1980, p.85-86, 

V.II). 

 

No trecho acima, Ribeyrolles deixa claro que ainda que fosse necessário atrair os 

índios e civilizá-los, essas “raças decaídas, condenadas e vencidas”, não eram 

consideradas importantes na construção nacional. Segundo Thais Gonsales Soares 

(2013, p.165), para o viajante não era possível integrar os índios à sociedade e à seu 

modo de trabalho. É possível perceber que, mesmo fazendo uma análise de supostas 

características de uma raça, o enfoque de Ribeyrolles é a grande preocupação com a 

produção no Brasil, preocupação essa que perpassa toda sua obra. 

De acordo com Soares (2013, p.166), a ideia de que Europa e Brasil se atraíam 

por necessidades complementares é defendida durante toda a obra de Ribeyrolles, e os 

índios, chamados por ele (RIBEYROLLES, 1980, p. 36, v.I) de selvagens, não 

mereceriam nem um lugar na história do país. O jornalista afirma: “Que interesse 

haveria, com efeito, em fazer incluir na história cem tribus que só conduziam flechas, 

clavas, cocares, dentes, e crânios em colar?” A autora também ressalta que durante o 

período que permaneceu no Brasil, o viajante foi hospedado apenas por grandes 

fazendeiros e provavelmente não teve contatos significativos com indígenas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O objetivo dessa pesquisa era analisar as imagens produzidas por viajantes 

estrangeiros na província do Rio de Janeiro, mais precisamente através dos relatos 

produzidos por John Luccock e Charles Ribeyrolles. As informações buscadas foram 

em relação à forma como estes viajantes descreviam as populações indígenas e se as 

classificações utilizadas estavam inseridas nas variáveis “barbárie” e “civilização”.  

O levantamento de dados dos relatos de Luccock e Ribeyrolles rendeu alguns 

registros em relação aos índios, porém com poucas referências à presença indígena no 

espaço urbano. Também nos esbarramos com poucas informações sobre a vida de 

Luccock e com poucos trabalhos acerca do seu relato de viagem. O que dificultou, de 

certa forma, uma melhor compreensão do seu relato na totalidade. 

Com os dados coletados de ambos os relatos, podemos perceber que as 

populações indígenas estavam presentes na sociedade brasileira do século XIX, porém, 

essa presença, em grande parte, era invisibilizada pelas autoridades, intelectuais, 

artistas, etc. Quando esses índios já estavam “civilizados” e aldeados, eram 

denominados “caboclos”. Isso fez com que muitos fossem vistos como minoritários, 

miseráveis, preguiçosos e confundidos com a massa da população. A outra imagem era 

dos índios “selvagens”, esses eram vistos como ameaça, pois se rebelavam, ocupavam 

terras e resistiam as novas leis. 

Ainda sim, o emprego dos relatos de viagem como fonte de pesquisa é de suma 

importância para recuperar informações acerca da presença indígena no século XIX, que 

em várias ocasiões passou despercebida pelas autoridades, políticos e intelectuais do 

momento. As informações dos relatos de viagem em cotejo com a historiografia torna-

se uma excelente ferramenta para dar visibilidade a essas populações tão invisibilizadas 

ao longo de todo o século XIX. 
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7. 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 ainda serão realizadas.   
 

Nº Descrição Ago 

2015 

Set Out Nov Dez Jan 

2016 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

2016 

01 Seleção dos relatos e montagem 

dos contextos das viagens. 

Elaboração da ficha de coleta de 

dados 

R            

02 Atualização bibliográfica R R R R R   R R R   

03 Levantamento dos dados  R R R R R       

04 Apresentação oral             

05 Análise da Documentação   R R R R R R R R   

06 Preparação de Relatório Parcial     R R R      

07 Redação do Relatório Final          R R R 

08 Elaboração do resumo e Relatório 
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09 Preparação da Apres. Final para o 

Congresso  
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