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RESUMO 

Analisa a presença das populações indígenas no Rio de Janeiro do século XIX, através de 

uma abordagem de história demográfica. Os levantamentos demográficos realizados 

antes do Censo Geral e o próprio Censo são os principais instrumentos para se conhecer 

a realidade demográfica desses aldeamentos. Estes levantamentos, encontram-se 

anexados aos relatórios dos Presidentes de Província e aos Relatórios dos Ministros dos 

Negócios do Império e da Agricultura. São muitas as dificuldades para uma plena 

realização de um trabalho de história demográfica no Brasil do século XIX, o país ainda 

se encontrava em um período proto-estatístico, as fontes são, muitas vezes, cheias de 

lacunas e imprecisas, também estão sujeitas as influências daqueles que as produziram, 

que não deixaram de marca-las com os seus interesses. São cinco os Aldeamentos 

indígenas que mais se destacam, ou melhor, estes são os únicos que as fontes informam, 

com uma certa frequência, a respeito do seu desenvolvimento populacional. Estes 

Aldeamentos atravessaram o século XIX e suas populações sofreram um constante 

processo de desqualificação étnica que tinha como intuito retira-los de sua “indianidade” 

para integra-las à sociedade brasileira. Os interesses em torna dessa “assimilação” iam 

além dos objetivos aparentes, a integração desses povos estava ligada ao processo de 

desapropriação das terras pertencentes aos aldeamentos e ao processo de formação de 

uma nova mão de obra que pudesse servir para suprir as demandas da agricultura e 

também contribuísse para a devida ocupação do território por nacionais. O estudo revelou 

que os interesses pelas terras dos índios e por sua mão de obra levou as autoridades a 

intensificarem o processo de deslegitimação étnica e que os levantamentos demográficos 

e o Censo seriam uma das suas principais ferramentas para este fim, pois eles eram um 

instrumento que dava suporte cientifico, ao não serem mais reconhecidos como índios, 

estes indivíduos perdiam os direitos legais sobre suas terras. Uma das maneiras de negar 



a existências dessas populações era os tornando invisíveis para o Estado através da não 

inclusão dos indígenas como tal nos levantamentos demográficos, o que apagava a sua 

existência.  

Palavras Chave: Rio de Janeiro; história demográfica; aldeamentos indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Through a demographic history approach, this work seeks to analyze the presence of 

indigenous people in Rio de Janeiro of the nineteenth century. Demographic surveys 

conducted before the Census and the Census itself are the main instruments to know the 

demographic reality of these settlements. These surveys are annexed to the reports of the 

Province of Presidents and the reports of the Ministers of Empire Affairs and Agriculture. 

There are many difficulties for a full realization of a demographic history of work in 

Brazil in the nineteenth century, for it was a proto-statistical period, the sources are often 

full of gaps and inaccurate information; there are also influences subject of those who 

produced them, which must be taken in account. There are five indigenous Resorts that 

stand out, or rather, these are the ones that the sources report, with a certain frequency, 

about their population development. These Villages crossed the nineteenth century and 

their populations have suffered a constant ethnic disqualification process that aimed to 

remove them from their "Indianness" to integrate them into Brazilian society. The 

interests made this "assimilation" go beyond the apparent objectives, the integration of 

these people was linked to the process of expropriation of land belonging to the villages 

and the process of formation of a new workforce that could serve to meet the demands of 

agriculture and also contribute to the proper occupation of the territory by nationals. The 

study revealed that the interests in the lands of the Indians and their labor led the 

authorities to intensify the process of ethnic delegitimization and demographic surveys 

and the Census would be one of its main tools for this purpose, because they were an 

instrument gave scientific support, to not be recognized as Indians, these individuals lost 

their legal rights to their land. One way to deny the existence of these populations was 

making them invisible to the state through the non-inclusion of indigenous as such in 

demographic surveys, which erased their existence. 



Key Words: Rio de Janeiro; demographic history; Indian village. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

A classificação genérica recebida pelas diversas etnias existentes nas Américas, ainda 

se encontra fortemente enraizada no senso comum, muito embora não possua mais nenhuma 

fundamentação acadêmica, porém, na segunda metade do século XIX, os ideais positivistas 

davam fundamento e caráter cientifico para essa visão. Conforme a lógica desse pensamento, 

“o índio” seria inferior ao “homem branco”. As populações indígenas eram vistas como 

indivíduos que careciam de inteligência, por consequência seriam incapazes de desenvolver 

suas sociedades de maneira que pudessem alcançar a “civilidade”, portanto era dever dos 

“homens brancos ”, cristãos e “civilizados” leva-los a conhecer este mundo “superior”. 

Em “Brasil: uma biografia”, as pesquisadoras Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel 

Starling (2015), apresentam o romantismo no Brasil do século XIX como um projeto que 

ultrapassou a esfera da estética e que se desenvolveu como um “movimento cultural e político” 

entrelaçado ao nacionalismo, e ao anseio de emancipação cultural e à monarquia.  Para Tarcísio 

Rodrigues Botelho, a “ busca de explicações sobre a nação e de justificativas para a ação do 

Estado com base na compreensão da dinâmica da população brasileira” (2005, p. 334), são 

marcas da segunda metade do século XIX.  

O trabalho de João Pacheco de Oliveira é de fundamental importância para a análise das 

categorias censitárias presentes nos levantamentos demográficos e no Censo de 1872, por trazer 

esclarecimentos com relação às formas classificatórias utilizadas pelos agentes do Estado que 

produziram esses materiais para se referirem aos índios.  

Outras contribuições importantes são os trabalhos de Tarcísio Rodrigues Botelho, que 

articula as discussões em torno do tema “nação” com as tentativas de realização dos primeiros 

levantamentos censitários do Brasil e de Diego Nones Bissigo, que analisa o Censo Geral de 



11 
 

1872 como um instrumento de consolidação do poder do Estado Imperial e sua vinculação ao 

projeto de consolidação nacional ligado ao ideal “civilidade”. 

Para melhor compreender a questão das terras, o trabalho clássico de Emilia Viotti da 

Costa (1987), “Política de terras no Brasil e nos Estados Unidos”, foi uma ótima base, porém o 

trabalho de Vânia Maria Losada Moreira (2012) entra no domínio da história indígena (o que 

não é feito por Viotti da Costa), ao relacionar os processos de desamortização das terras dos 

índios do Brasil e México durante a implantação de suas respectivas “Leis de Terras”. Sobre 

essa lei, também é valido destacar as contribuições de José Murilo de Carvalho (2012) e de 

Sidney Chalhoub (2012), que enfatizam a importância do ano de 1850 devido a Lei Eusébio de 

Queiroz e a Lei de Terras. 

Para se compreender melhor a situação dos aldeamentos durante o Censo de 1872, 

Joaquim Norberto da Silva (1852), em seu artigo publicado na revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro em 1852, relata a história de origem de alguns aldeamentos desde os 

tempos do início da ocupação portuguesa na região. José Ribamar Bessa Freire e Marcia 

Fernanda Malheiros (2009), em seu trabalho sobre os “Aldeamentos indígenas do Rio de 

Janeiro”, também tratam sobre a origem de alguns aldeamentos. 

Os resultados deste trabalho estão divididos em dois capítulos, o primeiro intitulado “A 

presença dos índios no rio de janeiro” onde é apresentado uma análise do desenvolvimento 

demográfico do Rio de Janeiro, focando nos números referentes as populações indígenas e nas 

formas com o qual as autoridades se referiam a estas populações em seus relatórios. O segundo 

capítulo, “Recuperando os números”, visa o desenvolvimento demográfico dos aldeamentos 

indígenas da Província do Rio de Janeiro, para tal análise utilizou-se tanto os quadros, mapas e 

recenseamentos incluídos nos anexos dos relatórios administrativos, como os textos do corpo 

desses relatórios, principalmente as informações fornecidas na secção “Catequese e Civilização 

dos Índios”, quando esta se encontrava presente nos relatórios. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.  Contar para legislar 

 

Com o processo de Independência do Brasil e, por consequência, a formação do 

Império, os Ministérios responsáveis pela administração do Estado recém-criado encontravam-

se em desordem. As estatísticas referentes aos diversos ramos do serviço público eram 

inexistentes, sendo assim, as autoridades desconheciam a população, o que era um obstáculo 

para o exercício administrativo. De acordo com Sidney Chalhoub (2012), inspirados em 

“amiúdes exemplos estrangeiros” os deputados e senadores do império afirmavam haver a 

necessidade de contar a população para poder legislar.  

Os parlamentares do primeiro reinado já denunciavam aos Ministros a dificuldade e 

impossibilidade de se administrar sem conhecer o “contingente da população brasileira”, com 

o início do segundo reinado a demanda por levantamentos demográficos do Império ganha um 

revigoramento, e se intensifica (BOTELHO, 2005). Uma epidemia de febre amarela no verão 

dos anos de 1849 e 1850, serviu para evidenciar, ainda mais, a necessidade de se conhecer 

melhor o país para poder administrá-lo (CHALHOUB, 2012).  

Ainda no embalo da trágica epidemia de febre amarela, em 18 de julho de 1851, foram 

executados os decretos Nº 797 e 798, o primeiro instituía a obrigatoriedade dos registros civil 

de nascimentos e óbitos, o segundo determinava a realização de um “Censo Geral do Império”. 

Entretanto, a lei entrou em vigor apenas em 1º de janeiro de 1852, e foi revogada em 29 de 

janeiro do mesmo ano, devido às revoltas de populares, que desconfiavam dessas duas medidas. 

O Brasil ficou sem um recenseamento Geral até 1872, e os seus resultados só se tornaram 

conhecidos ao longo dos anos de 1876 e 1877. (CHALHOUB, 2012) 

A ausência de “condições mínimas de reconhecimento”, foi, para Botelho (2005), o 

motivo do fracasso da primeira tentativa de realização de um Censo pelo governo imperial em 
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1852. O autor afirma que, a falha ocorreu pelo fato de parte considerável da população não se 

sentir integrada ao conjunto da “nova nação”. “Percebiam, no máximo, a presença ameaçadora 

do Estado; não conseguiam, ademais, ver-se refletidos nele. ” (BOTELHO, 2005, p. 330) 

Alguns setores da sociedade, principalmente os menos abastado, não viam com bons 

olhos os decretos de julho de 1851. Muitos indivíduos enxergavam na tentativa do governo em 

realizar uma contagem da população outros interesses que as autoridades ocultavam por traz do 

discurso de “contagem”, esse Censo “foi encarado como o caminho para o recrutamento militar, 

o aumento dos impostos e até mesmo a reescravização da população livre de cor”. (BOTELHO, 

2005, p. 329) 

Ao lidar com dados censitários oficiais, o antropólogo João Pacheco de Oliveira (1999: 

127) destaca que, 

Antes de preceder a uma análise sobre os dados apresentados nos censos 

oficiais, caberia um enquadramento sociológico do próprio censo que, como 

ação social que reúne uma multiplicidade de atores e recursos, está revestido 

de uma intencionalidade, bem como opera em um campo social já carregado 

de interesses e representações.  

 

Através das variáveis utilizadas nos levantamentos demográficos e nos censos, é 

possível perceber interesses que vão além do “contar a população”. Essa questão pode ser 

resumida em uma única frase do grande historiados dos índios, John Manuel Monteiro: “Se são 

os números que emprestam dramaticidade e contundência aos argumentos, sua aparente 

objetividade esconde, muitas vezes, pressupostos falsos, preconceitos velados e vontades 

políticas” (MONTEIRO, 2004, p.226). Quanto aos censos, quando considerados instrumentos 

de leitura do Estado, deve-se levar em conta que eles são o resultado “de um processo de 

discussão, de jogos de influência e de relações de poder.” (BISSIGO, 2014, p.16) 

Parte das elites brasileiras tinham interesses muito mais amplos para os levantamentos 

demográficos, esses interesses iam da contagem de habitantes até ao “esforço de medir a 

nação”, que estaria ligado “com temas como a implantação de políticas públicas, a questão 
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eleitoral e o próprio reconhecimento do rosto que assumiria o povo brasileiro.” (BOTELHO, 

2005, p. 325) 

 

2.2. Classificar para desqualificar 

 

A emancipação política trazia um novo olhar sobre as populações 

autóctones, não mais enquanto pagãos que se converteriam em 

possíveis súditos da Coroa portuguesa, mas sim como os originais e 

legítimos donos daquela terra, aqueles que precederam os 

portugueses. De um certo modo poderiam ser considerados os 

primeiros brasileiros. 

João Pacheco de Oliveira 

 

São múltiplas as variáveis utilizadas para classificar os povos indígenas que habitavam 

os aldeamentos e os chamados “sertões” do Brasil. Manuela Carneiro da Cunha (1992), em seu 

“Política indigenista no século XIX”, apresenta duas classificações bem amplas utilizadas pelas 

autoridades para subdividir os índios no século XIX, eram essas: “bravos” e “domesticados ou 

mansos”. Para a autora, a utilização dessas terminologias é clara quanto a ideia de “subjacente 

animalidade e de errância” com o qual as autoridades (políticas e cientificas) enxergavam os 

povos indígenas,  os “domesticados ou mansos” seriam os índios instalados em aldeamentos; 

já os “bravos” seriam os grupos que habitavam os territórios limítrofes do Império, e que por 

muitas vezes foram tratados com hostilidades – como no caso da guerra justa instituída contra 

os Kaingang com a chegada da corte ao Rio de Janeiro em 1808.  

Maria Regina Celestino de Almeida (2010), propõem uma visão menos engessada 

dessas categorias, onde os índios que se encontravam em aldeamentos (“mansos”) e os índios 

que habitavam os “sertões” (“bravos”, “selvagens” ou “bárbaros”) transitavam entre esses dois 

status em um verdadeiro “vaivém” entre os estados de “índio aldeado” e “índio bravo”. 

O jogo de poder no qual as populações indígenas do Rio de Janeiro do século XIX 

encontravam-se inseridas se estendia para além das questões que tangiam a formação da 

identidade nacional e do lugar a ser ocupado por eles. Moreira (2012) coloca o processo que 
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“deslegitimou” as comunidades étnicas como uma política “implacável” que deu visibilidade 

ao processo social assimilacionista sofrido por esses povos durante o decorrer do século XIX. 

Neste século, havia a ideia de que os índios iriam desaparecer, e que isso se daria devido ao 

processo de “aculturação” ou ao extermínio, a ideologia reinante era de extremo pessimismo 

com relação à existência desses povos. (MONTEIRO, 2004).   

 No Censo 1872, diferentemente dos levantamentos anteriores, não estão presentes as 

categorias “indígenas” ou “índios”, estas populações, conforme Oliveira, aparecem 

enquadradas na categoria “caboclos”. No mesmo trabalho, o autor ainda cogita a possibilidade 

de os índios terem sido, muitas vezes, enquadrados como “mestiços” ou “pardos”, categorias 

que os desqualificam como indígenas. Esse enquadramento está ligado ao projeto de 

“construção da nação brasileira” que estava em alta na segunda metade do século XIX. 

(OLIVEIRA, 1999: 127).   

“Definir a condição social (livre ou escrava) era uma necessidade ante a divisão básica 

da sociedade imperial. Conhecer essas categorias era importante para subsidiar as políticas 

públicas que se implantavam [...]” (BOTELHO,2005, p. 335). O fato de as populações 

indígenas serem enquadradas entre os indivíduos “livres” já diz muito a respeito da condição 

que eles ocupavam dentro da sociedade, por mais que fossem considerados “incivilizados” 

esses indivíduos se encontravam em um patamar superior ao dos cativos, fossem esses nascidos 

no Brasil ou traficados de África. Kaori Kodama (2009, p. 188), em uma análise sobre o 

trabalho de Joaquim Norberto de Souza Silva, afirma que o autor estabelecia uma 

hierarquização entre índios e africanos, e que isso envolvia duas questões: uma interna e 

concernente ao “pensar a população do Brasil”; e outra externa, onde no debate racial, os 

africanos seriam vistos como indivíduos “inviáveis de serem civilizados”. Para a autora, essa 

“priorização do elemento indígena” estaria, também, ligada ao movimento indianista. 
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Os povos indígenas eram utilizados no “mito da construção nacional brasileira”, o 

romantismo idealizava “o indígena”, não o da contemporaneidade, mas sim o do passado. 

Enquanto o “negro escravo” era rejeitado, por representar uma mácula na história nacional, “o 

indígena restava como legítimo representante da nação” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, 

p.288). Porém, como colocam Pedro Paulo Funari e Ana Piñon, “as idealizações não fizeram 

com que os índios reais deixassem de ser temidos ou combatidos por aqueles que cobiçavam os 

territórios onde eles viviam [...]” (2014, p.84). 

Fernanda Sposito, em sua tese de doutorado intitulada “Nem cidadãos, nem 

brasileiros”, trabalha com um outro tipo de classificação, que sugestivamente é apresentada 

pelo título. A autora trata da questão da cidadania e como os índios se enquadravam neste 

contexto. Sposito (2012, p.25), apresenta, conforme a ideologia dominante na segunda metade 

do século XIX, uma outra maneira de classificar a população do império, haveria os cidadãos, 

que seriam os indivíduos dotados de direitos cívicos e os brasileiros, que seriam, no caso, os 

nascidos no território do Brasil, (nesse caso os escravos podem ser enquadrados) porém seriam 

indivíduos que “estavam longe de figurarem como cidadãos”. “Já os indígenas, nem cidadãos, 

nem brasileiros, seriam segundo essa acepção”, os índios, além de não pertencerem a sociedade 

civil, não compartilhavam da mesma dinâmica cultural do “mundo ocidental”, logo, estariam 

eles “fora dos planos político e social que se delineava. ” 

A mesma autora também coloca que durante a “pactuação política do Estado nacional” 

os índios até tinham sua permanência no território considerada, porém não foram pensados 

como parte da nação brasileira (SPOSITO, 2012, p.48). Como já foi dito anteriormente, o lugar 

reservado aos índios na construção do imaginário nacional era uma idealização de “um índio” 

cristalizado, distante, e que remontava aos tempos da colônia. Como colocou Kaori Kodama: 

“a construção do ‘índio brasileiro’ e do símbolo da nacionalidade não recairia sobre as ‘nações’ 

do presente, e sim sobre as do passado[...] ” (2009, p.108). 
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Os debates a respeito do “status a ser ocupado pelos índios”, de acordo com Maria Hilda 

Paraiso (2011), seriam anteriores à Independência, já estando presentes, inclusive, nas Cortes 

Constituintes de 1820, realizadas em Portugal. Como já dito antes, aos índios negava-se o status 

de cidadão, pois estes não participavam do “Pacto Social que constituirá o Estado” e por não 

reconheceram a autoridade do Império, porém, haveria uma condição para que eles 

“ascendessem” à condição de cidadãos, eles precisariam abandonar o estado de “silvícolas” e 

abraçarem a civilização (PARAISO, 2011, p.13) 

 

2.3. Trabalho, Terra e Civilização 

 

Sidney Chaloub (2012), coloca o ano de 1850 como sendo um “divisor de águas” tanto 

na vida política como na social do Brasil, devido ao fim do tráfico africano ilegal, 

interrompendo assim o fluxo de escravos que abasteciam o setor cafeicultor fluminense e 

paulista, o governo imperial teve de “imaginar alternativas”, uma delas foi a Lei de Terras (lei 

nº 601, de 18/09/1850). José Murilo de Carvalho (2012) coloca que essa Lei previa a venda de 

terras públicas com o fim de contratar mão-de-obra na Europa para poder substituir a escrava.  

Para Emília Viotti da Costa, a política de terras e a de mão-de-obra são indissociáveis e 

dependentes das fases do desenvolvimento econômico (COSTA, 1987). Manuela Carneiro da 

Cunha, também reforça a ideia de vinculação: “A política de terras não é[sic] portanto, a rigor, 

independente de uma política de trabalho. ” (1992, p.141)  

Cunha também caracteriza o século XIX como sendo um período em que a questão 

indígena deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar uma questão 

de terras. ” (1992, p. 133). John Hemming, vê o “roubo” das terras dos indígenas como sendo 

“A grande injustiça cometida no século XIX contra os índios” (HEMMING, 2009, p. 237).  

Ao tratar sobre a “catequese e educação” dos índios, Marta Amoroso (2001), afirma que 

a conversão se dava pelo trabalho, e que a ideia do projeto assimilacionista era transformar os 
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índios em “força de trabalho”. A autora também coloca que os documentos sobre os 

aldeamentos “recomendam” que seja acrescentado à expropriação das terras dos índios a 

intensão por parte dos “agentes do contato” em utilizar os índios como força de trabalho” 

(2001). “A ‘civilização’ e a ‘catequese’ eram metas correlatas aos projetos de colonização” 

(KODAMA, 2009, p.204), os índios seriam uma grande adição ao contingente populacional do 

império, tanto no sentido de ocupação territorial quanto como mão de obra. 

Esse pensamento que via na “catequização” dos índios um caminho para obter mão de 

obra, não era novidade da segunda metade do século XIX. Marina Monteiro Machado, aponta 

que, o recrutamento de índios aldeados para a Marinha logo após a chegada da Corte ao Rio de 

Janeiro em 1808, se deu porque aos olhos dos europeus, os “índios aldeados eram considerados 

amansados e aptos para a ‘civilização’- e para o trabalho ” (2012, p.150). Esse movimento que 

enxergava nos índios possibilidades proveitosas para os interesses do Estado, seria algo mais 

característico da segunda metade do século XIX, pois, de acordo com Maria Hilda Paraíso 

(2011, p.7), no início do século XIX, o Estado estaria mais inclinado a permitir o combate e a 

extinção dos índios do que em “preservá-los e transformá-los em elementos de ocupação e 

colonização do novo país. ” 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA  
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Os Relatórios dos Presidentes da Província do Rio de Janeiro (1840 – 1889), os 

Relatórios do Ministério dos Negócios do Império (1842 – 1860), os relatórios do Ministério 

da Agricultura (1860 – 1889) e o Censo Geral de 1872 servem como fontes para o 

desenvolvimento destra pesquisa. Os Relatórios encontram-se disponíveis em base digital no 

Center for Research Libraries (http://www.crl.edu/brazil), e o Censo Geral de 1872 está 

disponível na Biblioteca Virtual do Instituto Brasileiro de Estatísticas 

(http://biblioteca.ibge.gov.br) e na base de dados do NPHED/UFMG - Núcleo de Pesquisa em 

História Econômica e Demográfica da UFMG (http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/). 

Após a identificação dos Relatórios, realizou-se a coleta de dados levando em 

consideração as informações demográficas relativas à presença indígena no Rio de Janeiro do 

século XIX. Este projeto toma 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).  

No século XIX, o Brasil ainda se encontrava no período considerado proto- estatístico 

(CARDOSO, 1981). Boris Fausto afirma que, durante este período, “admitidos todos os seus 

defeitos, os recenseamentos, ou simplesmente censos, começaram a apresentar números mais 

confiáveis do que os até então existentes” (FAUSTO. 2013, p. 202). Uma recuperação sistêmica 

dos dados demográficos dos aldeamentos da Província do Rio de Janeiro está sujeita às 

limitações impostas pelos registros e fontes utilizados. Nesta pesquisa buscou-se problematizar 

os números, tratando-os de maneira contextualizada, pois como colocou o historiador 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.26). Patricia 

Sampaio (2014), coloca que apesar de todas as imperfeições dos dados demográficos, eles não 

podem deixar de ser tratados como objetos de reflexão, embora se deva tomar as devidas 

precauções.  

http://www.crl.edu/brazil
http://biblioteca.ibge.gov.br/
http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/
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Apesar do escasso número de produções acadêmicas voltadas para a demografia dos 

aldeamentos indígenas do Rio de Janeiro do século XIX, dois importantes trabalhos serviram 

como base metodológica e interpretativa para a análise das fontes. Estes trabalhos foram a Tese 

de Doutorado de Márcia Malheiros, “Homens da fronteira”, onde a autora expõe hipóteses para 

o “desaparecimento” dos índios, como no caso dos Puri que eram contados em torno de 1.500 

e que “desaparecem” dos relatórios, a autora sugere que estes tenham migrado para as Minas 

Gerais, pois lá, durante o mesmo período, teria aparecido um grande número de índios desta 

etnia (2008, p.360). 

O outro trabalho de grande relevância foi a dissertação de mestrado de Marcelo 

Sant’Ana Lemos (2004), “O índio virou pó de café? ”, onde o autor aborda o “desaparecimento 

político” dos índios Coroado de Valença, mas a sua proposta é que esse “desaparecimento” 

ocorria quando os índios não eram mais vistos como tal, ao “serem incorporados à nação, 

virarem caboclos (civilizados ou catequisados), de não serem mais considerados índios pela 

sociedade envolvente”. (LEMOS, 2004, p.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A PRESENÇA DOS ÍNDIOS NO RIO DE JANEIRO  
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4.1.  A população da Província do Rio de Janeiro 

  

O primeiro Recenseamento Geral da população do Império, foi realizado em 1872 (o 

projeto de “Censo” de 1852 não deu certo). De acordo com o Censo de 1872, a população total 

do Brasil era de 9.930.478 almas, incluindo livres, escravos e estrangeiros. A da Província do 

Rio de Janeiro era de 782.729 almas. Porém, antes de lidar com os dados do Censo Geral de 

1872 de forma mais detalhada, vamos nos debruçar sobre os números antecedentes. 

Segundo o “Mapa Estatístico da População da Províncias do Rio de Janeiro de 1840”, 

onde ficaram de fora 10 freguesias, a população do Rio de Janeiro seria de 407.212 habitantes, 

sendo 183.180 livres e 224.012 escravos (ao se somar os valores das categorias presentes no 

mapa, verifica-se que o resultado difere da soma apresentada.). Entre a população livre, há um 

equilíbrio entre homens e mulheres, apontando para uma razão de masculinidade da ordem de 

107,69. Entre os indígenas, que representam apenas 1,3% da população, também é indicado um 

equilíbrio quanto a razão de masculinidade, sendo 99,32. 

 No Mapa estatístico de 1844, consta que a população do Rio de Janeiro no período é de 

436.433, sendo 101.318 livres e 333.113 cativos (novamente há um conflito com os valores). 

Os dados fornecidos por este mapa são incompletos, e para as freguesias que não informaram 

números foram utilizados os valores de 1840. 

Os dados relativos a 1848-1849, que são apresentados no nos Mapas de N.º 1 a 6 do ano 

de 1849 e em seu resumo, onde consta a população de 13 municípios, que está calculada em 

214.449, sendo 109.014 livres e 106.505 escravos. Os indígenas são estimados em 2.351 

indivíduos. Nestes mapas, são fornecidos dados etários, onde podemos identificar uma 

população indígenas composta por 50,9% de indivíduos menores de 21 anos, sendo 1.634 de 1 

a 14 anos e 752 de 15 a 21, totalizando 2.386 indivíduos. Esses números podem indicar uma 

boa taxa de natalidade (o que não pode ser afirmado com precisão devido à falta de dados que 
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diferenciem homens e mulheres), infelizmente só são apresentados números deste tipo 

novamente com o Censo Geral em 1872. A população adulta que pode ser considerada como 

ativa economicamente, ou seja, em condições de trabalho seria de 31,7%, onde temos 906 

indivíduos com idade entre 22 e 30 anos e 580 com idade entre 31 e 40 anos. A população com 

idade mais avançada corresponde a 17,3%, esta seria composta pelos indivíduos com idade 

entre 41 e 80 anos, não constam, neste mapa, índios com idade superior a 80 anos. No Mapa de 

nº 2 (o dedicado aos indígenas), também são diferenciados homens de mulheres (não por idade, 

como já foi explicitado), a razão masculina seria de 104,9. 

O levantamento de 1850-1851 indica uma população de 506.080 almas, onde 262.526 

seriam os indivíduos livres e 293.554 os cativos. A população indígena, que é enquadrada entre 

os livres, é de 4.950 almas, correspondendo à 0,8% da população total. A razão de 

masculinidade entre os indivíduos livres é de 104,611, e entre os indígenas é de 99,035, mais 

uma vez temos um relativo equilíbrio entre homens e mulheres. 

No ano de 1855, segundo os dados fornecidos pelo Ministro e Secretário dos Negócios 

do Império, Luiz Pereira do Couto Ferraz, em seu relatório, “a população do Brasil seria de 

aproximadamente 7.677.800 habitantes sendo 28.858 o número total de índios aldeados do 

império” (AKEL NETO, 2015, p.21). Os resultados do recenseamento realizado para 1856 

foram apresentados à Assembleia Legislativa Provincial em 1857. A população de apenas 23 

municípios foi contabilizada, sendo: 269.687 livres e 262.481 escravos. Em seu relatório o 

Vice-Presidente João Manoel Pereira da Silva informa que:  

Este resultado está bem longe de ser o verdadeiro, pois que, como é 

sabido, muitos cidadãos se não prestam a dar informações exatas dos 

números das pessoas que lhes pertencem, e outros deixam 

absolutamente de dá-las de qualquer forma. Se, por isso, dermos mais 

um quinto, o que não é exagerado para essas faltas, teremos que a 

população daqueles 23 municípios se elevará a 637.161 almas. 

Juntando esta soma à dos seis municípios, cujo recenseamento ainda 

não chegou, calculando-se a sua população [...], sem medo de errar, 

[...] em mais de 850.000 pessoas. (RELATÓRIO DO VICE-

PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1857, p. 

154.) 
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No relatório apresentado pelo Dr. José Maria Corrêa de Sá e Benevides à Assembleia 

Legislativa Provincial do Rio de Janeiro em 8 de setembro de 1870, na secção “Estatística da 

Província” constam informações a respeito da população da província.   

[...] o total da população livre e escrava da província até 1856, era de 

409.169 indivíduos, dos quais 221.199 pertencentes ao sexo 

masculino e 187.990 ao feminino. O Sr. Conselheiro Antônio Nicolau 

Tolentino no relatório que apresentou à Assembleia Provincial em 

1856 calculou em 349.986 almas a população dos 13 municípios, 

cujas listas não foram apuradas pelo arquivo estatístico, julgando não 

ser exagerado computar-se toda a população em 800.000 almas. 

(RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1871, p. 10) 

 

As informações apresentadas nos dois relatórios (1857 e 1871) não combinam, muito 

embora os relatores afirmem se referirem às informações do mesmo recenseamento (1856). 

Porém, o número total da população do Rio de Janeiro nesse período, de acordo com os dois 

relatórios, pode ser estimado como sendo algo em torno de 850.000 indivíduos, afinal são 

relativamente próximos os valores. No relatório que o Ministro Luiz Pereira do Couto Ferraz 

apresentou à Assembleia Geral Legislativa em 1855, com publicação em 1856, consta que a 

população da Província do Rio de Janeiro está estimada em 1.200.000 habitantes 

(RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NÉGOCIOS DO IMPÉRIO, 1855). Esse valor é maior 

que o dos outros dois relatórios, e é anterior a eles. Não são informados maiores detalhes sobre 

estes números. 

Em 1872, consta que o número de “caboclos” existentes no império eram de 387.234, 

dentro de uma população geral de 9.930.478 almas. No mesmo ano, a Província do Rio de 

Janeiro apresentava uma população de 7.852 “caboclos” dentro de um contingente geral de 

782.724 almas, a população de índios do Rio de Janeiro correspondia a cerca de 1% da 

população total da província. A razão masculina da população livre é indicada por 109,18, 

especificando as populações “caboclas” esse valor seria 112,21. 
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A Tabela 1 reúne os dados e informações referentes à população da Província do Rio 

de Janeiro entre 1840 e 1872, com base nos mapas e quadros estatísticos contidos nos anexos 

dos relatórios presidenciais e nos resultados do Censo de 1872. A análise desses números, por 

mais falhos que sejam, nos possibilitam acompanhar o crescimento da população da Província 

do Rio de Janeiro durante o segundo reinado. Se os números forem corretos, a população da 

Província do Rio de Janeiro, em 32 anos, quase dobrou de tamanho (teve um crescimento de 

92%). A população indígena não cresceu em semelhante proporção, em 1840 os índios eram 

calculas em 5.615 e em 1872 eles eram 7.852, foi um crescimento de apenas 39%. É importante 

notar que, conforme pode ser visto na Tabela 1, a população indígena teve sua importância 

reduzida dentro do panorama geral da Província, ocorre uma diferença de 0,3% entre 1840 e 

1872.  

Outro dado importante de ser observado é o crescimento abrupto dessas populações 

entre 1856 e 1872. É improvável que essa população tenha crescido devido ao aumento da taxa 

de natalidade, que infelizmente, devido a indisponibilidade de dados mais completos referentes 

aos batismos e óbitos, não é possível ser calculada (os únicos dados desse tipo disponíveis nos 

relatórios consultados são os dos anos de 1850, 1853, 1854 e 1855 que apresentam as 

populações divididas em “livres” e “cativos”). 

Os quadros e tabelas estatísticos utilizados também apresentam, além das categorias 

“raciais”, variáveis que informam o sexo, condição civil, idade dos recenseados (em alguns 

casos) e a diferenciação entre as populações livr4es e cativas. Vale lembrar que, em 1850 temos 

a Lei Eusébio de Queiros que trata da proibição do tráfico de escravos africanos para o Brasil, 

o que tornou ilegal a entrada de escravos no país. Mesmo com essa iniciativa o Brasil 

permaneceu escravocrata, logo é importante ter essa diferenciação de “condição social” para 

melhor se implantar as políticas públicas. (BOTELHO, 2005) 
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4.2.  As populações indígenas nos relatórios oficiais 

 

As informações acerca das estatísticas populacionais já estão presentes nos relatórios 

dos Presidentes de Província no ano de 1840, nessa década, os relatórios de seis anos 

(1840,1842,1843,1845,1848,1849) constam na secção “população”, isso provavelmente se dá 

devido ao destaque que essa questão passou a receber durante o segundo reinado (BOTELHO, 

2005). Nas décadas subsequentes, a frequência com que essa secção aparece nos relatórios 

presidenciais é cada vez menor, o que não deve indicar, necessariamente, um desinteresse por 

parte das autoridades.  

Em 1871 é criada a DGE (Diretoria Geral de Estatísticas), que é uma repartição 

subordinada ao Ministério dos Negócios do Império, com o objetivo de realizar e organizar o 

RAÇA 
1840 1844 1849 1850 1856 1872 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

BRANCOS 

 
112.883 27,7 64.263 29,7 65.973 30,8 160.945 28,9 136.779 20 303.233 38.7 

ÍNDIOS 5.615 1,3 1.747 0,8 2.351 1 4.950 0,8 2.730 0,4 7.852*** 1 

PAEDOS 

LIVRES 
51.255 12,5 27.541 12,7 32.152 15 77.193 13,8 66.004 10 121.274 15,4 

PRETOS 

LIVRES 

 

13.387 3,2 7.767 3,5 8.538 4 19.436 3,4 16.130 2,4 57.728 7,3 

PARDOS 

CATIVOS 
13.127 3,2 6.490 3 11.103 5,1 19.993 3,5 213.528 32,6 77.861 9,9 

PRETOS 

CATIVOS 
210.885 51,7 112.651 52,1 96.020 44,9 273.561 49,1 219.134 33,4 214.776 27,4 

SEM 

INFORMA

ÇÃO 

____ 215.974*  S/I ____ ____ ____ 

TOTAL 
407.212 436.433 214.137** 556.078 654.305 782.724 

TABELA 1 – População da Província do Rio de Janeiro conforme a divisão por “Raças”- anos de 

1840,1844,1849,1850,1856 e 1872. 

FONTE: Relatório do Presidente de Província do Rio de Janeiro 1840, Relatório do Presidente de Província do 

Rio de Janeiro 1844, Relatório do Presidente de Província do Rio de Janeiro 1849, Relatório do Presidente de 

Província do Rio de Janeiro 1850, Relatório do Presidente de Província do Rio de Janeiro 1856, Censo Geral 

do Império do Brasil – 1872. 

*Freguesias que não forneceram valores, foram reutilizados os dados do Mapa de 1840. 

** Dados incompletos. 

*** As populações indígenas foram enquadradas na categoria “caboclos” do Censo de 1872. 
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tão sonhado “Censo Geral do Império” (BISSIGO, 2014). Dos anos de 1842 a 1860 as 

informações referentes à “Catequese e Civilização dos indígenas” estiveram presentes na pasta 

dos Negócios do Império, em 1860 com a criação do Ministério da Agricultura essa secção 

muda de pasta e passa a integrar o novo ministério. Porém a atenção dedicada aos índios 

permanece inalterada, ao menos com relação aos que habitavam a Província do Rio de Janeiro. 

O serviço de “catequese e civilização dos índios” tinha como objetivo aparente levar as 

populações indígenas ao “grêmio da civilização”, o que não era motivado por “bondade” ou 

pelo simples interesse em levar essas populações a terem “melhores condições de vida” (AKEL 

NETO, 2015, p.11). Esses interesses implícitos, podem ser percebidos em algumas falas dos 

presidentes de província, dos ministros dos Negócios do Império e da Agricultura.  

Vejamos um trecho do relatório de 1852 do ministro e secretário do Império, Luiz 

Pereira do Couto Ferraz: “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 Império, 1853, p.46). Um dos interesses na “civilização dos 

índios” era para poder efetuar uma melhor ocupação do território nacional, pois os indígenas 

para alguns eram vistos como capazes de contribuir com a colonização do Brasil.  Na época em 

que era presidente da Província do Rio de Janeiro, Couto Ferraz menciona a necessidade de se 

ocupar o território da nação brasileira e que para essa empresa era necessário trazer colonos da 

Europa, já que a população brasileira não era o suficiente, ele enxergava nos índios a solução 

para essa questão (AKEL NETO, 2015). Em 1849 ele declara 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 
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para a nossa lavoura. ((RELATÓRIO DO PRESIDENTE DE 

PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, 1849, p. 51) 

Couto Ferraz, em outro trecho do seu relatório de 1852, expõe os interesses com relação 

a utilização da mão de obra indígena (é importante recordar que o país vivia um processo lento 

e gradativo que acabaria por culminar na abolição da escravidão em 1888): 

Além da importância numérica dos braços que poderiam ser 

aproveitados para a agricultura, atraindo-se do centro das florestas 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. (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS 

DO IMPERIO, 1853, p. 46) 

 

 

4.2.1. Identidades étnicas dos índios 

 

Os Relatórios dos Secretários e Ministros dos Negócios do Império, apresentam em seus 

anexos alguns mapas estatísticos que fornecem informações a respeito do número de 

aldeamentos, e sobre os índios aldeados e nômades. Dos oitos Mapas presentes nos Relatório 

entre 1849 e 1856, cinco possuem informações a respeito dos índios da Província do Rio de 

Janeiro (1848, 1850,1851,1852 e 1856). 

Esses mapas funcionam da seguinte forma: neles são apresentadas as informações sobre 

os índios das Províncias do Império, porém, só constam as informações que foram fornecidas 

pelos respectivos Presidentes de Província.  

 O referente à 1848 traz dados a respeito de cinco aldeamentos: Aldeia de S. Pedro de 

Cabo Frio. Aldeia de S. Lourenço, Aldeia de Itaboraí, Aldeia de S. Barnabé, Aldeia do Curato 

de S. José de Lionissa n'Aldeia da Pedra. Apenas as duas últimas possuem informações sobre 

suas etnias, Coroado e Coropó para a penúltima e Puri para a última.  

Para 1850 as informações a respeito do Aldeamento de São Lourenço em Niterói é a de 

que este seria composto por 92 “descendentes” da “nação” Tupiniquim. Os de São Barnabé não 
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revelam a “raça”, assim como os de São Fidelis em Campos. Já para os Aldeamentos de São 

Pedro em Cabo Frio e o da Pedra em Campos, seriam, respectivamente, descendentes dos 

“antigos Goytacaz”, e descendestes dos “Goytacaz e Coropó”. No de 1851, consta apenas três, 

aldeamentos, os dois primeiros (São Barnabe). Os de São Fidelis seriam os Coropó, Coroado e 

Puri. 1852 não apresenta nenhuma informação quanto às etnias. Os Mapas de 1853, 1854 e 

1855 não trazem informações sobre os índios do Rio de Janeiro. 

O último mapa apresenta informações sobre os cinco aldeamentos, porá o de São Fidelis 

a informação que há é sobre a existência de 1.500 “índios extraviados”. Sobre a etnia, consta 

que eles se encontram “misturados”. 

No geral, as informações a respeito das classificações étnicas dos índios presentes nesses 

mapas estatísticos, não diferem do conteúdo comumente apresentado nos relatórios, não é 

possível falar em novidades. 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECUPERANDO OS NÚMEROS  

 

5.1.  A Demografia Dos Aldeamentos 

 

As informações utilizadas para se realizar os levantamentos demográficos de alguns dos 

aldeamentos indígenas da Província do Rio de Janeiro foram extraídas dos Relatórios dos 

Presidentes da Província do Rio de Janeiro, dos Relatórios do Ministério dos Negócios do 
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Império e dos Mapas estatísticos da população que compõem os Anexos dos mesmos. A partir 

dos relatórios presidenciais de 1872, não são mais encontradas informações referentes aos 

aldeamentos, aos dados estatísticos da população da província ou mesmo a respeito da 

“catequese e civilização dos indígenas”. O último relatório apresentado à Assembleia 

Legislativa Provincial foi o de 15 de outubro de 1889, exatamente um mês antes do Golpe 

Republicano. 

Em 1860, é criado o Ministério da Agricultura, a partir de então, a questão da 

“catequese” passou a integrar a pasta deste novo ministério. Logo em seu primeiro relatório o 

ministro Manoel Felizardo de Souza e Mello informa que “tem-se continuado a prestar a mais 

séria atenção à catequese, e civilização dos índios” (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

1861, p. 24). Não é claro se os Ministros continuam a receber informações sobre a situação da 

“catequese, e civilização dos indígenas” da província do Rio de Janeiro. 

 

5.1.1. Aldeamento de São Lourenço em Niterói 

 

Tanto Norberto Silva quanto Freire e Malheiros afirmam que este aldeamento foi 

fundado em terras que antes pertenciam ao índio temiminó Araribóia, que auxiliou no combate 

aos franceses no século XVI e recebeu da Coroa portuguesa estas terras. Mais tarde recebeu 

índios de outras “nacionalidades” como os Tupiniquim, os Tupinambá e os Goitacá (SILVA, 

1854, p.107; FREIRE e MALHEIROS, 2009). 

No período em que Silva escreveu suas “Memórias Históricas”, o Aldeamento de São 

Lourenço era uma das freguesias do Município de Niterói. E o número de índios que 

compunham em 1820 esse aldeamento“ [...] era de cento e setenta pessoas adultas em quarenta 

e cinco fogos, está hoje a cento e seis indivíduos de ambos os sexos e de todas as idades 

derramados por vinte e cinco fogos” (SILVA, 1854, p. 172). 
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De acordo com o “Quadro Estatístico da População da Província do Rio de Janeiro, 

Segundo as condições, sexos e cores de 1840”, a população desse aldeamento era de 142 

indivíduos, sendo: 8 “brancos”, 86 “indígenas”, 19 “pardos livres”, 3 “pretos livres”, 4 “pardos 

cativos” e 22 “pretos cativos”. 

No Relatório que o Presidente Caldas Viana apresentou em 1844, consta que este 

aldeamento era composto por 24 fogos de 106 índios, sendo que 51 são do sexo masculino e 55 

do sexo feminino, 26 deles eram casados (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA 

DO RIO DE JANEIRO, S/D). No “Mapa Estatístico de 1844” não constam informações a 

respeito deste aldeamento. 

O presidente Oliveira Coutinho informa em seu relatório de 1848 que a população de 

São Lourenço era de 92 índios, sendo 33 do sexo masculino e 52 do feminino (os valores 

encontrados no relatório são esses). Eram 67 solteiros, 14 casados e 11 viúvos (RELATÓRIO 

DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1848, p.56). No ano de 1849, o 

presidente Couto Ferraz informa apenas que o aldeamento é composto por 92 índios, sem 

maiores detalhes (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 

1849,). 

No relatório de 1850, os dados de 1848 são repetidos, porém os valores da população 

masculina e feminina são outros, dessa vez, porém, a soma da população masculina e feminina 

correspondem ao valor total, diferentemente do ocorrido com o Relatório anterior. São 92 

índios, sendo 39 do sexo masculino e 53 do feminino (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA 

PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1850, 21), provavelmente ocorreu algum erro na hora de 

redigir o relatório. Em 1853, as únicas informações fornecidas são que o aldeamento é composto 

por 90 índios e que “A raça já se acha tão mesclada que se não pode bem extremar”. 

(RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1853, p. 27) 
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A partir de 1853 não são apresentadas mais informações a respeito da população do 

aldeamento de São Lourenço nos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio de Janeiro. 

No Relatório de 1857 consta que o aldeamento de São Lourenço é um dos 5 ainda existentes na 

Província do Rio de Janeiro (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1857). Em 1858 é repetida a mesma informação, após isso o aldeamento 

“desaparece” dos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio de Janeiro. É provável que 

estes índios não fossem mais reconhecidos como tal, também existe a possibilidade de eles 

terem abandonado o aldeamento, o que não é muito provável. Ainda não foram encontradas 

informações a respeito do que foi feito com as terras deste aldeamento. No Censo Geral de 1872 

a população da Freguesia de São Lourenço é de 6.102 “almas”, destes 24 são “caboclos” 

(índios), 14 homens e 10 mulheres. É interessante notar que Niterói possui um total de 205 

“caboclos” de acordo com o censo. 

 

5.1.2. Aldeamento de São Barnabé em Itaboraí 

 

O aldeamento de São Barnabé possui uma origem semelhante ao de São Lourenço, 

ambos foram fundados ainda no século XVI e receberam índios de diversas “nações”, vindos 

principalmente do Espirito Santo (FREIRE; MALHEIROS, 2009).  A aldeia foi fundada em 

Cabaçú pelos índios principais do aldeamento de São Lourenço com o auxílio dos missionários 

jesuítas, entre eles estava, inclusive, José Anchieta. Por questões de salubridade o aldeamento 

foi transferido para Intambí no começo do século XVIII (SILVA, 1854). 

De acordo com Norberto Silva (1854, p. 178), “o número de índios em 1835 era de 114 

índios de ambos os sexos e todas as idades compreendidos na aldeia, mas já em 1848 esse 

número estava reduzido a 62 em toda a freguesia [...]”, ela ainda informa que a população de 

índios de todo o município (compreendendo as freguesias de S. João Batista, Nossa Senhora do 

Desterro e o Curato do Porto das Caxias) era de 333 indivíduos. 
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Não aparecem informações a respeito deste aldeamento nos Mapas de população da 

Província do Rio de Janeiro dos anos de 1840 e 1844. O presidente Oliveira Coutinho informa 

em seu relatório de 1848 que este aldeamento era composto por 105 índios de ambos os sexos 

viúvos (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1848). 

Nos relatórios de 1849 e 1850 aparece a mesma informação. Em 1851, o presidente Darrigue 

Faro informa que conforme o último recenseamento, este aldeamento era composto por 78 

indivíduos, sendo 27 crianças, com idade entre 1 e 14 anos. O presidente informa que os 

números de 1851 e 1850 não combinavam e por isso ele julgou conveniente que o juiz de órfãos 

verificasse esses valores (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE 

JANEIRO, 1851). As últimas informações sobre o aldeamento foram transmitidas por Darrigue 

Faro no relatório de 1853. Conforme o relatório, o aldeamento de São Barnabé era formado por 

90 índios com a “raça totalmente abastardada” (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA 

PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1853, p.27). 

Com o aldeamento de São Barnabé acontece algo semelhante ao ocorrido com o de São 

Lourenço, com o passar dos anos e dos relatórios, as informações a respeito do aldeamento vão 

rareando. No Relatório de 1857, São Barnabé também integra o seleto grupo de aldeamentos 

subsistentes. Em 1834, este aldeamento, que era também uma freguesia do Município de 

Itaboraí, foi reduzido a lugarejo da Freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Itambí (no 

mesmo município). As últimas informações que temos sobre esse aldeamento são os dados 

fornecidos pelo Censo Geral de 1872, segundo este o Município de Itaboraí possuía uma 

população livre composta por 16.968 “almas”, destes 98 eram “caboclos”. A freguesia de Nossa 

Senhora do Desterro de Itambí, que possuía uma população total de 2.292 “almas” sendo 72 

“caboclos”, dos quais 32 eram homens e 32 mulheres.  

 

5.1.3. Aldeamento de São Pedro em Cabo Frio 
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“Alguns aldeamentos foram formados por índios que habitavam a própria região [Rio 

de Janeiro], como é o caso da aldeia de São Pedro de Cabo Frio, fundada por jesuítas na primeira 

metade do século XVII, que agrupou índios Tupinambá e Goitacá ...” (FREIRE e 

MALHEIROS, 2009). Na época em que Joaquim Norberto escreveu as suas “memórias”, a 

aldeia de São Pedro constituía uma das freguesias da Cidade de Cabo Frio. Em 1835, de acordo 

com Silva, a população indígena era de “... 689 indivíduos entre 349 homens e 340 mulheres 

...” (SILVA, 1854, 217). 

Em 1840, conforme os dados do Mapa de estatístico do mesmo ano, a população do 

Curato de São Pedro da Aldeia era de 9.205 indivíduos, destes 763 eram índios, sendo 365 

homens e 398 mulheres. Em 1844 as informações fornecidas pelo relatório presidencial são 

confusas, de acordo com elas o aldeamento é composto por apenas “2 ou 3 índios dos mais 

civilizados” (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, S/D, 

p.  23). O mapa estatístico de 1844 informa a existência de 551 “indígenas”, sendo 256 homens 

e 295 mulheres, que viviam no Curato de São Pedro da Aldeia, dentro de um total de 8.963 

indivíduos. 

No relatório presidencial de 1848, consta que São Pedro da aldeia possuía uma 

população “indígena” de 903 indivíduos, dos quais 400 eram homens e 503 mulheres 

(RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1848). Em 1849, 

no seu relatório à Assembleia Legislativa Provincial, o presidente Couto Ferraz informa que 

São Pedro da Aldeia possuía 903 “índios”, sem distinção de sexo. No ano de 1850, esse valor 

já aparece separado, são 400 homens e 503 mulheres, semelhante aos números de 1848.  

“O cruzamento das raças é aí geral e pronunciado” (RELATÓRIO DO PRESIDENTE 

DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1853, p. 27), é essa a expressão usada pelo Vice-

presidente Darrigue Faro em seu relatório no ano de 1853 para se referir aos 900 “índios” de 

São Pedro da Aldeia. Em 1857, consta no relatório presidencial que o aldeamento outrora 
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composto por índios Goitacá se encontra com sua população “indefinida”, confundida na massa 

da população. No relatório de 1817, o último a apresentar dados sobre os aldeamentos, o 

presidente José Maria Corrêa de Sá e Benevides, informa que o aldeamento de Cabo Frio foi 

extinto e que por isso está impossibilitado de fornecer informações acerca das populações 

indígenas do município, pois esses encontravam-se dispersos (RELATÓRIO DO 

PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1871). 

No Censo Geral de 1872 consta que o município de Cabo Frio possui uma população 

livre de 13.107 “almas” e uma população escrava de 6.319 “almas”. A população “cabocla” 

deste município era de 909 “almas”, destas 766 faziam parte de São Pedro da Aldeia. 

 

5.1.4. Aldeamentos da Pedra e de São Fidelis em Campos 

 

O aldeamento de São Fidelis foi fundado pelos índios dos Campos dos Goitacá que, 

segundo Joaquim Norberto, em meados do século XVIII, estes índios demonstravam interesse 

em se catequisar, os missionários capuchinhos que habitavam a região não tardaram em levar 

esse interesse ao Vice-Rei que concordou com a fundação do aldeamento (SILVA, 1854). 

Conforme Silva, em 1840 este aldeamento foi elevado à categoria de freguesia, o número de 

índios presentes nessa foi considerado pelo autor como “diminuto” e “insignificante”. O 

aldeamento da Pedra nasceu da necessidade de se manter em separado os Puri e os Coroado 

devido aos seus “antigos ódios e recentes guerras”, ele era vinculado à freguesia de São José de 

Leonissa. 

Em 1844, de acordo com o mapa estatístico da época, a população de São Fidelis era de 

3.842 indivíduos, dos quais 168 eram índios. A Aldeia da Pedra possuía 2.068 indivíduos, dos 

quais 235 eram índios. Conforme as informações fornecidas pelo Relatório presidencial de 1844 

a Aldeia da Pedra era composta por 30 famílias de índios Coropó e de índios 80 de Coroado. 

Nesse relatório não constam informações a respeito de São Fidelis, sobre ele só aparecem 
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novamente em 1850, nele consta que haviam 195 índios Goitacá e Coropó reunidos no 

aldeamento da Pedra e algo em torno de 50 ou 60 índios de ambos os sexos em São Fidelis. No 

relatório de 1853 os dados sobre os aldeamentos de São José de Leonissa (Aldeia da Pedra), 

Santo Antônio de Pádua e São Fidelis aparecem juntos, consta que existem 300 índios nestes 

aldeamentos. 

No Relatório de 1857 as informações sobre os dois aldeamentos ficam imprecisas, são 

20 famílias Coropó e 80 famílias de Coroado vivendo na Aldeia da Pedra, consta também a 

existência de certo número de índios Puri, de recenseamento impraticável, vivendo nas 

cercanias de São Fidelis. Em 1858, o relatório informa que Aldeia da Pedra é composta por 19 

famílias de índios Coropó e 70 de coroado, em São Fidelis o número de índios Puri vivendo nas 

cercanias é incerto, eles são estimados em 1.000, porém em 1860 consta que o número de índios 

das cercanias é em torno de 1.200 e que estes estão “misturados ao resto da população”. No 

Censo de 1872, o município de Campos possuía uma população livre de 56.212 “almas”, dessas 

459 eram “caboclos”. 

 

5.1.5. Os demais Aldeamentos 

 

Nas palavras do próprio Luiz Pereira do Couto Ferraz, no seu relatório para o ano de 

1855: “Não há mais vestígios dos antigos aldeamentos de Mangaratiba, Rezende, Itaguaí e 

Valença, restando apenas [as terras] a eles pertencentes, ocupadas por intrusos.” (RELATÓRIO 

DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO, 1856, p.45). No geral, não são 

mencionados com frequência, os demais aldeamentos, muitos já se encontravam extintos ou 

desativados no período de início dessa pesquisa. 

 

5.2.  Após o longo silêncio... O Fim. 
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Os relatórios utilizados como fontes para o desenvolvimento desta pesquisa, fornecia 

informações a respeito do desenvolvimento demográfico dos Aldeamentos indígenas da 

Província do Rio de Janeiro. A partir de 1862, os Relatórios dos Presidentes de Província 

começam a apresentar lacunas com relação a secção “Catequese e Civilização dos índios”, só 

aparecem novamente informações em 1864. Em 1865 não são apresentadas mais informações 

a respeito deste serviço, o serviço de “Catequese e Civilização” só voltam a ser mencionados 

em 1871, e é para informar que estavam extintos os Aldeamentos desta Província. 

Nos Relatórios dos Ministros da Agricultura, ocorre o mesmo, o que é de se esperar 

visto que estes produziam seus relatórios com base nas informações fornecidas pelos relatórios 

presidenciais. Em 1872, o Censo Geral do Império registrou um número de 7.852 índios na 

Província do Rio de Janeiro, os dados desse censo só foram divulgados no decorrer dos anos de 

1876 e 1877 (CHALHOUB, 2012), justamente no Relatório de 1877 o Ministro João Lins 

Vieira Cansansão de Sinibú, informava sobre a extinção dos Aldeamentos do Rio de Janeiro:  

Em cumprimento do aviso circular de 20 de novembro último, a 

presidência da província declarou oficialmente extintas estas aldeias, 

que já o estavam de fato, afim de que se possa dar às terras o destino 

que lhes marca a lei. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1878, p. 

124) 

 

No ano de 1879, o Ministro Manoel Buarque de Macedo, reafirma essa situação. Como 

mencionado, o número de índios existentes na Província excedia 7.000, em um dos aldeamentos 

extintos, São Pedro em Cabo Frio, é registrada a existência de 766 índios aldeados, como pode 

ser observado no Gráfico 1. 

Algumas questões podem ser levantadas: O que houve com os índios do Rio de Janeiro? 

Eles foram ignorados pelos agentes do Estado ou realmente deixaram de existir? Foram 

dizimados? Estavam mortos? Márcia Malheiros elaborou algumas hipóteses e explicações para 

esse evento, de acordo com a autora, a partir da década de 1860, os índios do Rio de Janeiro 

começam a “desaparecer” dos registros oficiais, nos raros momentos em que são mencionados, 
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buscava-se conceder “um status cada vez mais individualizado, não reconhecendo 

territorialidades, laços societários ou comunhão étnica entre eles” (2008, p.3). 

 

Gráfico 1 – População Indígena Aldeada da Província do Rio de Janeiro (1820 -1872) 

FONTE: Relatório do Presidente de Província do Rio de Janeiro 1840, Relatório do Presidente de 

Província do Rio de Janeiro 1844, Relatório do Presidente de Província do Rio de Janeiro 1849, 

Relatório do Presidente de Província do Rio de Janeiro 1850, Relatório do Presidente de Província do 

Rio de Janeiro 1856, Censo Geral do Império do Brasil – 1872. 

 

Malheiros também leva em conta o possível desinteresse por parte dos atores que 

produziam esses registros, desinteresse em “enxergar’ os índios, pois havia interesses 

econômicos motivando esse desaparecimento. Até mesmo os 1.500 índios Puri, que com 

frequência apareciam nos registros como sendo errantes “somem” dos relatórios. A 

possibilidade de que os responsáveis pelos levantamentos não enxergassem mais os índios 

como tal, também deve ser levada em conta (MALHEIROS, 2008, p.355). É importante 

destacar, como fez Malheiros, que o “silêncio” a respeito das populações indígenas do Rio de 

Janeiro é posterior à promulgação da Lei de Terras e à consolidação agrícola das regiões onde 

se encontravam os aldeamentos (2008, p.356). 

Marcelo Sant’Ana Lemos, ao falar sobre o “desaparecimento político” dos índios 

Coroado na década de 1830, afirma ser errônea a ideia de que houve um desaparecimento étnico 
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e até físico dessas populações (2004, p.176). O mesmo pode ser intendido com relação aos 

demais índios da Província do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO  

Permitam-me incorrer em um exagero 

heurístico. Eu direi que no Brasil todo mundo 

é índio, exceto quem não é. 

 

Eduardo Viveiros de Castro 

 

 

Os Relatórios dos Presidentes da Província do Rio de Janeiro foram levantados de 1842 

até 1889, que é o ano da publicação do último relatório provincial. O Ministério dos Negócios 
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do Império teve os seus relatórios utilizados até 1860, que é o ano em que a pasta da Repartição 

Geral das Terras Públicas, responsável pela “Catequese, e Civilização dos Indígenas”, foi 

transferida para o recém-criado Ministério da Agricultura. Os relatórios deste novo Ministério 

foram verificados até o ano de 1888, pois o relatório seguinte pertence ao Ministério da 

Agricultura do Governo Republicano. 

A leitura dos levantamentos demográficos, produzidos durante o período proposto por 

essa pesquisa (1842 – 1889), fornecem um quadro não muito preciso da dinâmica populacional 

dos Aldeamentos da Província do Rio de Janeiro. São frequentes as lacunas nos dados, muitos 

mapas estatísticos encontram-se em situação de difícil leitura, os responsáveis por coletar as 

informações a respeito dessas populações, já não fazem isso com eficiência (não que antes fosse 

feito). 

O Censo de 1872 representa um marco desenvolvimentista para o Brasil, pois 

demonstrou um avanço cientifico, demostrou a possibilidade de uma melhor administração da 

nação, pois já se conheciam os números da população para poder legislar. Também é um marco 

do “desaparecimento” dos índios do Rio de Janeiro, pois as últimas informações a respeito da 

existência desses indivíduos são dadas através do Censo, e enquanto ocorria a sua divulgação, 

as populações indígenas estavam tendo suas identidades negadas.  

O que ocorreu, vai além de um “desaparecimento”, é na realidade um caso de “morte 

política”, pois para o Estado, os índios do Rio de Janeiro estavam mortos, pois não existiam 

mais. As populações indígenas do Rio de Janeiro “morreram” sem ter morrido, elas 

permaneceram e resistiram a seu modo, o Estado podia não enxergar mais sua “indianidade”, 

porém não haviam deixado de ser “índios”. 

É interessante notar, que a desqualificação de populações indígenas como tal, não é um 

evento exclusivo do século XIX, ainda no século XXI, são frequentes as tentativas de apagar 

as identidades étnicas dos “povos tradicionais”.  
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