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Resumo 
A criação de uma política de aldeamento das populações indígenas na América portuguesa remonta à meados 
do século XVI, perdurando, com ligeiras modificações, por todo o período colonial. Suas prioridades eram 
evangelizar os nativos infiéis e disponibilizar uma certa quantidade de mão-de-obra para os empreendimentos 
da colonização. Diferentemente do regime de escravidão, os trabalhos realizados pelos aldeados aos colonos, 
à administração portuguesa e aos padres deveriam ser devidamente remunerados. O processo de aldeamento 
geralmente ocorria por meio de convencimento realizado por padres que distribuíam uma série de presentes; 
boa parte composta de instrumentos de ferro. Os índios só resolviam se aldear, contudo, quando viam suas terras 
originais sendo invadidas por fazendas locais. Particularmente no século XVIII, a política de aldeamento sofre 
grandes modificações, sobretudo com a publicação do Diretório de 1757. Uma das modificações mais importantes 
consistiu na transferência gradual do poder temporal de administração dos aldeamentos pelos padres para as 
mãos das lideranças tradicionais indígenas. Assim, o cargo de capitão-mor, existente desde 1611, passou a ser 
ocupado prioritariamente por chefes indígenas com transmissão hereditária, ou seja, rompe-se com o costume 
nativo de se erigir líderes unicamente por meio de seu prestígio junto ao grupo. O objetivo deste trabalho, então, 
dado o caráter da documentação, consistiu em observar como esta liderança nativa, agora prestigiada pela Coroa 
portuguesa, atuava no interior dos aldeamentos do Rio de Janeiro setecentista. 
Palavras-chave: Aldeamentos indígenas; lideranças indígenas 

Abstract 
The creation of a policy of enclosing Indian populations in "aldeamentos" in Portuguese America dates of 
mid 18th Century, lasting, with slight changes, for the entire colonial period. Their priorities were to convert 
unfaithful natives and offer some labor for colonial enterprises. Opposite to slavery, the word made by these 
populations for the colonists, the Portuguese administration and the priests should be paid. The gathering process 
occurred, generally, by the priests convincing the Indians with a number or gifts, such as iron tools - for the 
most part. The Indians accepted only when their original lands were taken up by local farmers. Specially in the 
18th Century, these policies were greatly changed by the publication of the 1757 "Directory". One of the most 
important changes was the gradual transfer of temporal power from the priests to traditional Indian leadership. 
Keywords: Aldeamentos; policy of enclosing Indian populations. 
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Rio de Janeiro, século XVIII 

Mareio Marchioro 

C o n f o r m e o desenrolar da conquista, já em meados do século XVI, os portugueses 
começam a se apropriar da mão-de-obra nativa no intuito de alavancarem seus engenhos de cana-de-açúcar. 
Os índios num primeiro momento não viram empecilho algum em trabalhar junto aos invasores desde que 
recebessem instrumentos de ferro como recompensa. Com o tempo, entretanto, o número de ferramentas 
disponíveis já era suficiente e, com isso, os índios entenderam não ser mais necessário travar relações com 
os recém-chegados.1 

Em face da dificuldade de se angariar braços voluntariamente, os colonos passaram a tomarem os 
nativos pela força, escravizando-os. Insatisfeitos com este novo regime de recrutamento, as reações não 
foram nada amistosas, sendo que várias capitanias se tornaram palco de guerras prolongadas. Em meio a toda 
discussão despertada pelos inúmeros ataques indígenas contra os portugueses, Tomé de Sousa - o primeiro 
governador-geral - decide estabelecer as premissas fundadoras da legislação indigenista portuguesa. Na 
tentativa de manter relações de troca mais intensas entre nativos e colonos, Tomé de Sousa passa a doar 
sesmarias aos índios. 

Havia, contudo, critérios básicos para a efetivação dessas concessões.2 A primeira prescrição, dizia 
respeito a necessidade de transferir os indígenas para junto dos entrepostos coloniais. Os índios que 
aceitavam a remoção de suas aldeias seriam considerados colaboradores dos lusitanos. Com isso, fundou-se 
na América portuguesa uma política de aldeamento da populações indígenas que muito agradou, sobretudo, 
os padres jesuítas. Agora os índios passariam a estar fixados em uma região determinada, princípio básico 
para que uma disciplina cristã possa ser instalada entre populações infiéis. Os índios dos aldeamentos, 
além disso, "deviam tornar-se força de trabalho a ser repartida entre autoridades, missionários e colonos, 
mediante sistema de rodízio e pagamento prévio".3 

A política de aldeamentos perdura durante todo o período colonial, só sofrendo alteração mais 
significativas com a publicação do Diretório em 1757, inicialmente apenas para as missões do Grão-Pará 
e Maranhão e posteriormente estendido para a colônia como um todo. Agora a atuação dos padres estaria 
definitivamente limitada apenas ao domínio espiritual e os encargos de administração do aldeamento seriam 
delegados para chefes indígenas tradicionais ou principais. No concernente as aldeias que tinham atingido 
uma população já bastante elevada, nesse momento elas passaram a categoria de vilas e municípios, sendo 
as terras indígenas distribuídas da maneira portuguesa, ou seja, agora cada família possuiria seu lote de 
terras bem delimitado. Acaba-se, também, por incentivar "a presença de brancos nas aldeias", provocando 
um aumento no número de disputa de terras.4 "Essas novas disposições culminariam com a expulsão dos 
jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios, por força da Lei de 3/9/1759".5 O Diretório Pombalino, 
contudo, não deixou os índios a esmo, tomando a medida de reafirmar seus direitos sobre as terras concedidas 
anteriormente. 

Ao longo do andamento de nossa pesquisa com material documental oriundo da capitania do Rio de 
Janeiro, notamos um tema bastante recorrente que corresponde a cerca de um terço das fontes utilizadas. O 
conflito entre chefes indígenas e índios aldeados parecia ser uma das tônicas principais de uma documentação 
que envolvia normalmente queixumes dos índios à administração colonial. 

O primeiro caso é o da aldeia de São Pedro em Cabo Frio. Durante a década de 1800, há na localidade uma 
contenda que envolve várias de suas autoridades, incluindo um padre. As madeiras usadas tradicionalmente 
pelos índios para a feitura de canoas estavam sendo extraviadas por colonos. Também acusado de extraviar 
madeiras, seu capitão de nome Miguel Soares Martins se envolve de forma violenta numa disputa interna. 
A índia de nome Rita, de acordo com o relatado, teria ido à casa da índia Rosaura para cobrar uma dívida 
pendente. Nessa ocasião, apareceu Inácio Dias que pouco quis saber da justiça do pedido de Rita e "entrou 
em disputas com a dita índia velha com palavras tão injuriosas que a obrigou a retirar-se para sua casa 
(...)".6 Um tempo depois, não satisfeito em ficar apenas nas ofensas verbais, Inácio Dias correu atrás da 
índia e passou a dar-lhe bofetadas e puxou seu cabelo com força no intuito de derrubá-la. E, de uma forma 
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não bem explicada, ao se levantar, Rita feriu Inácio Dias no pescoço. Encarregado dos castigos, conforme 
prescrito em legislação, o capitão Miguel Soares Martins tenta intermediar a história tomando as dores de 
Inácio Dias: "(•••) resultou disso mandá-la buscar presa por três índios o capitão Miguel Soares Martins e 
trazendo-a agarrada, a mandou castigar com 8 dúzias de palmadas, até que se deslocou uma mão, e depois 
lhe mandou botar nas mãos água fervendo para a mortificar mais, e por fim a mandou conduzir presa para 
a cidade de Cabo Frio".7 

Os índios de S. Pedro, observando esta situação, em um requerimento, questionam a patente e a 
autoridade do dito capitão Miguel Soares Martins. Compadecidos do drama da índia de nome Rita com 
mais de 70 anos, pobre e sem filhos, os aldeados de Cabo Frio pedem a nomeação de Eugênio de Almeida 
para capitão-mor. Apesar de Eugênio de Almeida ser acusado de abusar da bebida algumas vezes, ele é 
confirmado como o mais apto para o cargo de capitão-mor, pois parece ser um dos únicos principais da 
aldeia não envolvido no roubo das madeiras. 

A aldeia de S. Pedro, entretanto, não era uma exceção no que diz respeito a existência de problemas 
com o capitão da aldeia na capitania do Rio de Janeiro. Cargo instituído precisamente por uma lei de 1611, 
o capitão-mor deveria ser, inicialmente, um morador da aldeia sem o requisito de ser índio. Mais tarde, em 
1655, proíbe-se erigir um capitão oriundo de fora da aldeia. As lideranças indígenas, dessa forma, passam 
a ocupar o cargo, tendo como incumbência a administração temporal dos índios. 

A política de nomear índios principais como autoridade em aldeamentos não era extraordinária dentro 
do contexto das colônias ibéricas em todo o mundo. Assim como na América espanhola, a tentativa de 
cristianizar os índios e de fazer com que eles se submetessem as ordens da Coroa portuguesa observava as 
lideranças nativas como chave no trabalho de negociação com seus grupos. Os presentes destinados aos 
chefes, dessa maneira, foram muitos, dentre eles se destacam os títulos, os salários e as vestimentas.8 As 
intenções dessa política de enobrecimento, era fazer dos chefes grandes aliados da colonização. 

Para atingirem o objetivo de controle dos aldeados os responsáveis pela política indigenista da Coroa 
portuguesa, por sua vez, acharam por bem romper com a tradição indígena de erigir líderes apenas pelo 
critério do prestígio. Nos aldeamentos o cargo de capitão-mor passou a ser hereditário, ou seja, o direito 
de suceder o líder era normalmente delegado a um filho seu.9 O número de interferências dos capitães-
mores nos aldeamentos fluminenses, como já dissemos, é bastante grande e o prestígio que eles mantinham 
perante a população depende muito da circunstância. Em S. Pedro, como já foi visto, podemos evidenciar 
a dificuldade de se achar um capitão para aldeia na medida em que todos os principais tinham tomado para 
benefício pessoal as madeiras utilizadas pelos demais índios. Em Itinga, por outro lado, há um capitão que 
consegue incorporar as reivindicações seus índios sem esquecer das suas necessidades de manutenção e 
extensão dos seus privilégios. 

A situação da aldeia de São Francisco Xavier de Itaguaí parece ter chegado no limite quando, na década 
de 1800, seu capitão-mor, o índio José Pires Tavares decidiu ir para Portugal reivindicar a restituição da 
aldeia. Chegando ao reino, o capitão redigiu um documento endereçado a rainha Dona Maria I contendo sete 
súplicas. O mais interessante deste pedido consiste na particularidade contida em seu discurso que aponta 
vários indícios para o estudo das lideranças indígenas nos aldeamentos. A petição contém basicamente dois 
tipos de reivindicação, a primeira tendo um caráter mais coletivo enquanto a segunda buscava manter e 
reforçar os privilégios concedidos ao capitão-mor.10 

Em primeiro lugar, como dissemos, surgem os pedidos com caráter mais coletivo. A igreja da aldeia 
é citada logo no início, pois a preocupação dos índios parece ser devolvê-la ao seu estado original anterior 
a expulsão dos mesmos do aldeamento. Indenizar às famílias que perderam suas casas e roças durante a 
expulsão também é outra preocupação do líder. E, como, caso a restituição fosse confirmada, os índios se 
mudariam para um local sem as mínimas condições de sustento inicial, o Estado deveria assisti-los "com a 
farinha, e feijão necessário para o sustento de um ano, visto que antes dele findo, por mais que trabalhem 
não poderão colher frutos de suas lavouras"." 

Outro pedido está relacionado com a proximidade do aldeamento com a fazenda de Santa Cruz, até 
a década de 1750, pertencente aos jesuítas. O capitão pede que as terras da fazenda sejam doadas aos 
índios de Itaguaí, pois com a expulsão dos padres todo o patrimônio da Companhia havia sido destituído. 
A intenção manifestada é estender as terras do aldeamento para as plantações dos índios e, além disso, se 
beneficiar do arrendamento das mesmas para particulares. Segundo as averiguações feitas a dita "expulsão" 
dos índios teria ocorrido graças à ausência dos jesuítas.12 Quando os padres saíram da fazenda os índios 
teriam ficado sem a administração exercida pelos religiosos. Posteriormente, um oficial e um soldado do 
Rio de Janeiro assumiram os postos de diretores da fazenda, entretanto, "principiaram por privar os índios 
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de algumas comodidades, a que juntaram suas violências".13 

As próximas solicitações são mais direcionadas ao benefício do próprio capitão José Pires Tavares. 
Primeiramente, o chefe pede a confirmação formal de sua patente de capitão-mor, assim como o recebimento 
de soldos os quais ele teria direito ao ocupar o posto. Para ratificar seu merecimento, Tavares relata que o 
capitão da aldeia de São Barnabé chamado João Batista percebe os mesmos rendimentos. Durante cerca de 
quinze anos a aldeia tinha ficado ao seu encargo e, segundo ele, estava mais do que provado sua competência 
para o cargo. 

A ida ao reino, além disso, teria consumido todas as economias do capitão e, por isso, entre outras 
coisas, ele solicitava o pagamento de sua viagem de volta ao Rio de Janeiro. Para viajar, o capitão gastou 
"não só algum dinheiro que com muito trabalho ia juntando para o dote de uma filha única, e tudo mais 
que pôde apurar da venda de alguns móveis, e ainda de vestidos de seu uso".14 A seguir o líder pede, então, 
uma ajuda para que o casamento seja realizado normalmente. Sua filha, "a qual ele tem educado com muito 
cuidado, ensinando-a a ler e escrever", precisava ter um bom dote para casar com um branco, conforme o 
desejo do capitão.15 

A vontade do capitão-mor índio em casar sua filha com um branco nos sugere uma atitude destoante 
das alianças normalmente traçadas por uma sociedade indígena. Como defende Louis Dumont em sua obra 
intitulada Homo hierarchicus,16 o comportamento do capitão José Pires Tavares seria tipicamente comum 
numa sociedade complexa tradicional. A tentativa do chefe em "arranjar" para sua filha um casamento com 
um indivíduo situado num estatuto hierárquico superior é uma estratégia perfeitamente aceita dentro de 
uma sociedade dividida em estamentos como acontecia no Antigo Regime. O exemplo indiano de Dumont 
nos esclarece muito, pois num casamento hipergâmico se exige que o pai da noiva doe "bens materiais a 
uma família de um estatuto superior".17 O pai da casada, além disso, "estabelece como um ponto de honra o 
não receber nada em troca, nada além da consideração que a família de seu genro, de um estatuto superior 
ao seu, faz recair sobre ele".18 

A solução do caso parece ter sido positiva tanto para os índios com para a administração da capitania. 
Os índios recuperaram a aldeia e a capitania continuou a contar com seus úteis serviços de localizar escravos 
ou criminosos em rota de fuga. O capitão de Itaguaí, ao contrário do ocorrido em S. Pedro, parece ter 
conseguido conciliar interesses seus e dos índios aldeados. 

Na aldeia fluminense de Mangaratiba, em contraposição, predominavam sérios desentendimentos com 
o capitão-mor que não comandava a aldeia conforme as vontades dos índios. Criada por Martim de Sá, a 
aldeia de N.S. da Guia de Mangaratiba foi o primeiro aldeamento da capitania do Rio de Janeiro a não 
ser fundada por padres jesuítas. A aldeia de Mangaratiba, como se supõe, deve ter sido freqüentada por 
índios com liberdade de costumes, pois até meados do século XVIII não havia religiosos em seu interior. 
Justamente por isso, os índios vão se manifestar de forma aguerrida após a designação de padres capuchos, 
"os mais rígidos deles", para comandámos.19 

A documentação sobre conflitos com brancos e com o capitão-mor da aldeia é numerosa, iniciando 
em 1775. É difícil determinar a causa exata, mas, a partir desta data, os índios de Mangaratiba passaram a 
demostrar uma grande insatisfação com situação da aldeia. Segundo os próprios índios, o capitão-mor da 
aldeia, que paira a dúvida se era ou não índio - as informações constante nos documentos são antagônicas 
- , abusava dos castigos contra os aldeados: "( . . . ) deu tanta pancada com um pau em uma mulher, casada, 
que quase a deixou por morta, e outras tantas palmatórias que lhe ficaram as mãos inchadas".20 

Os índios, além do mais, acusavam o vigário da aldeia de estar associado ao capitão de nome José de 
Sousa Vernek, por isso suas palavras não deveriam ser levadas em crédito. O caso dura mais de trinta anos 
e um vigário da aldeia só é ouvido em 1806, sendo lacunar a informação de se era o mesmo padre citado 
pelos índios anteriormente. A posição do padre nomeado Joaquim José da Silva Feijó é intermediária, só 
tomando partido dos índios quando diz respeito à necessidade da troca do capitão. Para entender as opiniões 
do pároco, entretanto, é preciso descrever o caso em mais detalhes.21 

Na versão do capitão, que exclui a agressão à índia, os aldeados tinham a intenção de matá-lo. Queriam, 
também, expulsar todos os brancos da aldeia para se apropriarem de suas moradias e, com isso, se isentarem 
de qualquer atividade nos cultos católicos realizados na freguesia.22 A ameaça de banimento dos brancos 
da aldeia, alguns dias mais tarde se torna realmente efetiva e várias casas récem-instaladas são postas ao 
chão. 

Algum tempo depois, em outra representação, vários índios da aldeia continuam a reclamar dos 
desmandos do capitão José de Sousa Vernek. Além dos já relatados castigos infringidos à índia, o líder 
era também questionado por retirar parte da terra dos índios para dar aos brancos ingressos na aldeia. Se 
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apossar dos rendimentos da aldeia e seu "vício de embriagar-se", na visão dos índios, eram outros motivos 
que tornavam ainda mais justo o pedido de afastamento do capitão. 

Na maioria dos relatos analisados parece haver, no entanto, um ponto de concórdia em relação ao mau 
comportamento do capitão José de Sousa Vernek.23 Tendo também esta evidência em mente, as autoridades 
encarregadas do caso acham por bem que o índio Pedro da Mota passe a ser o novo encarregado do posto de 
capitão, sustentado pelo parentesco: "(•••) entre os índios o mais capaz para capitão-mor é Pedro da Mota, 
capitão das entradas, irmão do defunto capitão-mor, o qual tem probidade e bom comportamento (ibid.: 
id.)".24 

Antes da confirmação de Pedro da Mota como capitão-mor de Mangaratiba, surge a já comentada 
carta do vigário Joaquim José da Silva Feijó. O padre, como já foi dito, não toma as dores nem do capitão 
e nem dos índios, mas parece negar qualquer mau conduta por parte dos brancos ingressos na aldeia.25 No 
entender do padre, os índios viviam em desacordo entre si e contra os brancos. O capitão-mor, por sua 
vez, realmente "tem vivido com péssima conduta entregando-se continuamente à bebida".26 Seria falso, no 
entanto, na visão do padre, o relato dos índios que dizia estar o capitão associado aos brancos no sentido de 
entregar as terras dos aldeados para eles. Quando Pedro da Mota assumiu o cargo de capitão, alguns índios 
se rebelaram (Luiz da Costa, João Ribeiro, Manoel José e Valério) e foram presos. O caso, neste momento, 
permite mais um hipótese, pois poderia haver na aldeia uma disputa entre lideranças, parentelas e/ou grupos 
étnicos que colaboraram para a situação de caos apresentada anteriormente. 

Ao discorrer sobre a atuação de uma das lideranças indígenas mais consideradas no Brasil atual, o 
antropólogo Bruce Albert nos faz algumas sugestões de quais os motivos levaram o líder e xamã Davi 
Yanomami a ter alto prestígio tanto entre os brancos com entre os Yanomami.27 Na visão do autor, os 
Yanomami atuais estão inseridos no que poderia se chamar uma segunda etapa do contato: "Esse intervalo de 
tempo revela uma verdadeira reviravolta na perspectiva yanomami de pensar sobre o contato interétnico: o 
abandono de uma simbolização etnocêntrica e "ás cegas", na qual os brancos aparecem como sub-humanos, 
periféricos e ininteligíveis, em favor de uma simbolização relativista e dependente, que incorpora os dados 
da etnificação e os e os modelos brancos da indianidade".28 

Conforme os próprios conceitos de Albert, seria uma passagem da '"resistência especulativa' (discurso 
sobre o outro para si) à 'adaptação resistente' (discurso sobre si para o outro)".29 A habilidade de Davi 
Yanomami estaria justamente em sua perspicácia em fundir discurso cosmológico yanomami, principal 
objeto de análise dos antropólogos atuais, com o discurso ambientalista das ONGs e com um discurso 
indigenista afiado com as diversas organizações existentes em prol dos Direitos Humanos. Nos dois últimos 
campos Davi se mostra extremamente crítico aos brancos, enquanto o discurso cosmológico que sustenta 
uma criatividade ímpar exemplificada quando associa as mineradoras aos espíritos-queixada.30 Dessa forma, 
Albert conclui: "Se o discurso político indígena se limitar à mera reprodução das categorias brancas, ele 
se reduzirá a uma retórica oca; se, por outro lado, ele permanecer nó âmbito exclusivo da cosmologia, não 
escapará do solipsismo cultural".31 

Sempre levando em conta as diferenças manifestas na política indigenista atual em comparação com 
a existente no século XVIII, podemos sim fazer algumas analogias da atuação de Davi Yanomami com a 
atuação dos líderes indígenas nos aldeamentos da capitania do Rio de Janeiro se utilizando dos conceitos 
formulados por Albert. O artigo sobre Davi Yanomami, ao contrário do que pretendemos fazer aqui, enfatiza 
a atuação ou a construções de um discurso indígena frente aos brancos. Nossa intenção é, por outro lado, 
ver de modo comparativo a documentação analisada acima, tendo em vista a atuação dos capitães-mores e 
sua recepção perante os próprios índios. 

Tanto o capitão Miguel Soares Martins da aldeia fluminense de São Pedro em Cabo Frio que aplica 
duros castigos à índia Rita de 70 anos quando o capitão José de Sousa Vernek da aldeia de Mangaratiba, 
também acusado de abusar dos castigos, assumiram de forma extrema o novo papel destinado às eles pela 
legislação e acabaram rompendo com seus índios, os quais suplicavam a destituição imediata dos dois. 
Nestas duas quedas-de-braço os índios saem fortalecidos, pois tanto Miguel Soares Martins como José de 
Sousa Vernek são afastados de seus cargos. 

Há no Rio de Janeiro, entretanto, o caso do capitão-mor José Pires Tavares da aldeia de Itaguaí que se 
encaixa, ao nosso ver, numa segunda modalidade. Ao navegar em direção ao Reino para solicitar diretamente 
à rainha D. Maria I a restituição de sua aldeia declarada extinta pelas autoridades da Colônia, Tavares, 
segundo seu argumento, arrisca um patrimônio construído a duras penas. Assim, em sua petição, o capitão 
de Itaguaí consegue de uma forma bastante peculiar reunir junto dois tipos de reivindicações: algumas 
destinadas aos índios desabrigados e outras ao seu próprio interesse. A mais curiosa das solicitações do 
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capitão ao seu próprio favor é o pedido de uma quantia que o possibilitasse de reconstituir seu patrimônio 
e ter algo para dar como dote no casamento de sua filha com um branco. 

Dessa maneira, utilizando um outro conceito de Albert, podemos dizer o capitão Tavares do Rio de 
Janeiro se inserem num processo indígena de "adaptação criativa". Nas próprias palavras do antropólogo dos 
Yanomami, "( . . . ) a adaptação criativa ( . . .) gera as condições de possibilidade de um campo de negociação 
interétnica em que o discurso colonial possa ser contornado ou subvertido".32 Assim sendo, o capitão acaba 
conseguindo manter seu prestígio perante seus comandados mesmo após a introdução de uma política 
ibérica de enobrecimento das liderança nativas. 
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