
 POR UMA CARTOGRAFIA ETNO-HISTÓRICA DA AMAZÔNIA COLONIAL 

(SÉCULOS XVIII E XIX) 

ALANNA SOUTO CARDOSO1 

No geral, o que se tem atualmente no debate nacional da cartografia histórica é 

pautado ainda em uma perspectiva do poder hegemônico. Estes trabalhos, sem dúvida, 

problematizam criticamente as representações do poder colonizador na formação do 

espaço colonial brasileiro, mas pouco nos dizem acerca das práticas do espaço e espaço 

vivido de grupos indígenas e afro-ameríndias. Nesse sentido, a proposta desta 

comunicação é apresentar uma análise da produção do espaço (social) amazônico 

colonial a partir da perspectiva da triplicidade espacial lefebvriana, que buscar 

investigar os três momentos do espaço: o concebido (representações do espaço), o 

percebido (a prática espacial) e o vivido (o espaço das representações), a partir da 

investigação da participação e “percepção” indígenas nesses espaços amazônicos em 

processo de formação em meados do século XVIII.  

Para tal feito, urge necessário a construção de uma cartografia etno-histórica da 

Amazônia Colonial que, de alguma forma, dê voz e visibilize os povos indígenas nesta 

produção, na qual as fontes, tais como censos, mapas, iconografias, crônicas de 

viajantes e missionários não são meramente documentação de domínio colonial, mas 

“espaços” de encontros dessas culturas, geralmente colocadas de forma dicotômicas, 

“dominantes” e “dominados”.  

Desse modo, compreender como se produz histórica e socialmente a 

“convergência de horizontes simbólicos” entre os grupos indígenas e colonizadores 

ajudará, ainda, na reconstrução de uma cartografia da resistência ao descortinar nessa 

documentação percursos, itinerários, a comunicação entres os sujeitos (os códigos 

compartilhados) que tragam à torna a oculta sociedade “cabocla” das fontes oficiais, 

bem como os espaços de resistências; ajudará, também, a lembrar os mocambos que 

também são locais de “encontros”, como demarcadores de territórios nas interfaces 

espaciais da representações coletivas afro-indígenas e “caboclas”. O foco desse método 

é o espaço social e simbólico das relações dos sujeitos viventes. A este lócus de relações 

generalizadoras, Paula Montero chama de espaço de mediação cultural. 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido/ 

NAEA-UFPA.  Sob orientação da profa. Dra.Rosa Elizabeth Acevedo Marin. 
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 Introdução  

A proposta desta comunicação oral é levantar algumas questões teórico-

metodológicas, aos pesquisadores da cartografia histórica indígena, referentes à 

investigação que estou desenvolvendo na minha pesquisa de doutoramento no Programa 

de Desenvolvimento Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia da 

UFPA, intitulada Por uma cartografia etno-histórica da Amazônia Colonial (Séc. XVIII 

e XIX).  

 Trata-se de um trabalho que tem como inspiração o projeto Nova Cartografia 

Social da Amazônia, o qual tem como pioneiros os pesquisadores Rosa Acevedo Marin 

e Alfredo Wagner, no debate e na construção de uma nova cartografia para Amazônia2 

que se constrói a partir do olhar dos atores sociais, ditos “à margem” da história para a 

construção de sua própria cartografia. Assim, povos indígenas e comunidades 

tradicionais3 passam a elaborar seus próprios mapas a partir do seu conhecimento local, 

cartografando os espaços por meio das suas relações nas práticas espaciais e suas 

representações do território em que vivem, mapeando, assim, o espaço vivido e 

clandestino, por ser sutilmente renegado pela cartografia do poder.  

 Essas autocartografias dos povos e das comunidades tradicionais e essas 

territorialidades específicas, construídas pela ótica da diversidade desses agentes sociais 

é que contemplam as identidades coletivas objetivadas por estes movimentos sociais. 

Todo esse processo de territorialização carrega uma força que se diferencia, o que torna 

                                                           
2 Trata-se do projeto “Nova cartografia social da Amazônia” (PNCSA). Acesso: 

http://novacartografiasocial.com/.  

³ Sabemos que a luta dos povos tradicionais é histórica, de muitas dores e conquistas. Uma dessas vitória 

foi a emergência e o reconhecimento, ainda que tardios, da categoria  “Povos e Comunidades 

Tradicionais” no ano de 2000, definidos como  grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto Federal 

Nº6.040 de 7 de fevereiro de 2000). Dentre os membros dessa categoria, encontram-se os quilombolas, os 

seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, ciganos, andirobeiras, quebradeiras de coco babaçu, os 

afrorreligiosos e muitos outros. Acerca da população indígena, que apesar de inicialmente servir como 

modelo para categoria “povos tradicionais”, a legislação brasileira não os incluiu nesse grupo, em função 

de não serem identificados em termos de conservação; logo, usaremos a expressão “populações indígenas 

e tradicionais” nessa missiva, conforme orienta a pesquisadora Manuela Carneiro da Cunha, especialista 

nessas populações em seus estudos, para, assim, alcançar todos os agentes sociais que ao longo de mais 

500 anos lutaram, praticamente invisíveis, pela demarcação do seu território e pela manifestação e 

manutenção de suas raízes socioculturais. 
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esta nova cartografia um elemento de combate e empoderamento social para os povos 

indígenas e comunidades tradicionais da contemporaneidade. 

 A partir desta percepção do PNCSA é que vos pergunto: o que temos no âmbito 

acadêmico sobre a formação do espaço social dos ancestrais dessas comunidades 

tradicionais e das populações indígenas da Amazônia?  O que a cartografia histórica tem 

debatido sobre a produção do espaço social dessas populações, por exemplo, na 

Amazônia Colonial? Ou sobre os espaços sociais transformados durante a maior revolta 

popular da pós-independência do Brasil, o movimento cabano no Pará? O que se tem de 

vestígios desse passado para o melhor entendimento desta nova cartografia social das 

populações indígenas e das comunidades tradicionais do presente? Diante de tais 

questionamento, entende-se necessário, portanto, retomar os percursos, os mapas e fazer 

o caminho de volta. 

 Há uma necessidade nesta direção dos próprios sujeitos, populações indígenas e 

comunidades negras tradicionais, mobilizados nesta “Nova Cartografia Social da 

Amazônia” a retomarem os caminhos e conexões no que diz respeito à formação 

socioespacial dos seus antepassados, que os ajudem não somente para a preservação de 

sua história, mas também como demarcadores de limites históricos de seus territórios e 

identidades absorvidos e desrespeitados, muitas vezes, pelo avançar da urbanização.  

Como exemplo, podemos citar povos indígenas, que reivindicam espaços que lhes 

pertenciam, nos quais construíram taperas e deixaram registrada toda uma cultura 

material, mas foram forçadamente deslocados, ou as forças hegemônicas do Estado e do 

mercado almejam mais uma vez deslocá-los4.  

 É nesse sentido que João Pacheco de Oliveira, no catálogo intitulado “Povos e 

comunidades tradicionais- Nova cartografia social” (2013), já sinaliza que na estrada 

das lutas indígenas os mapas exercem um papel pioneiro, pois foi ali que inicialmente 

foram valorizados os conhecimentos dos agentes históricos sobre as suas terras 

enquanto prova de direitos (ancestrais e contemporâneos).  

                                                           
4 Dentre tantas situações, podemos ilustrar o caso dos povos indígenas do Rio capim que desde uma nova 

configuração espacial no último quartel do século XIX encontram-se registros na escrita dos missionários 

Capuchinhos em que relatam a documentação, leêm-se as narrativas inseridas nos capítulos “catequese e 

civilização de índios” e “Missões” do relatório do presidente da província de 1874 que dão conta da 

exploração de copaíba e da casca de cravo, riquezas encontradas nas cabeceiras desse rio e extraída pela 

mão de obra indígena subordinada aos religiosas.  Esse levantamento histórico é importante, pois mostra 

como os povos indígenas dessa região, especialmente, os Tembé e os Amanayé conquistaram 

reconhecimento como etnias permanentes no processo de luta que se dar na reafirmação da “autenticidade 

Tembé” quando os membros do grupo sentem “necessidade” de mostrar para “os de fora” que “os Tembé 

tem cultura”.  Enfatiza-se que a ideia da defesa do território, entendida como relação especial dos 

habitantes com um determinado lugar ao longo do tempo (ACEVO MARIN ET AL., 2014, P.39). 
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Os mapas produzidos em parceria por antropólogos e agrimensores constituía 

parte essencial dos relatórios de identificação e se convertiam em instrumentos 

comprobatórios da tradicionalidade da ocupação sobre uma terras. Estes “Mapas-vivos” 

são capazes de ser atualizados pelos próprios sujeitos-narradores. Os desafios de suas 

práticas sociais estão distantes dos parâmetros oficiais dos órgãos tutelares, que somente 

em meados dos anos de 1980, por meio da iniciativa do Projeto Estudo das terras 

indígenas, coordenado pelo próprio Pacheco de Oliveira (2013), no museu nacional 

(UFRJ), adotaram como meta resgatar para o universo das aldeias e o cotidiano indígena 

a documentação adormecida nas prateleiras da FUNAI e de outros órgãos públicos 

(P.13).   

 Contudo, o despertar das fontes indígenas deve ir para além da documentação 

oficial contemporânea, que acaba não dando conta de acompanhar de forma mais 

sistemática, a partir de um recorte curto temporalmente da história do tempo presente, 

os processos de transformações e permanências dos espaços e territorialidades destas 

populações indígenas. 

 Com a “dialética da duração”, a investigação no espaço e tempo de longa 

duração e seus ritmos mais lentos nas mudanças socioespaciais das conjunturas e dos 

acontecimentos, de forma interdisciplinar com as ciências sociais, a lembrar os 

ensinamentos de Braudel (1992), será possível fazer uma etnogênesis dos espaços 

indígenas de modo a preencher lacunas na elaboração e defesa dos limites territoriais 

que tanto reivindicam seus sujeitos. E por meio dessa percepção epistemológica é que se 

busca construir a Cartografia etno-histórica de forma a dialogar com as conexões e lutas 

dos direitos coletivos dos povos indígenas e comunidades tradicionais desta “Nova 

cartografia Social da Amazônia”. 

É importante fazer um adendo que esse caminho do retorno referente aos mapas e 

aos percursos da população indígena e dos povos de matriz africana deve ser feito em 

conjunto com o debate nacional a respeito da cartografia histórica, especialmente no que 

diz respeito ao espaço vivido ou mesmo uma cartografia dos sentidos dessas populações 

indígenas deve ser melhor investigada.  

Muito embora se reconheçam as dificuldades em realizar uma pesquisa em que os 

grupos indígenas do período colonial sejam estudados a partir das dimensões espaciais e 

territoriais, um esforço nesse sentido pode fornecer novos paradigmas e direções para a 

história colonial e indígena.  No antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará, as populações 

indígenas, com a vigência do período pombalino e sua política civilizatória - dentre as 
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quais os casamentos inter-raciais - indicavam a emergência de uma sociedade 

“cabocla”5, que estava inserida na paisagem colonial. Logo, inferir e mapear a produção 

dos seus espaços sociais caminhando na direção de uma cartografia etno-histórica6 

ajudará para a compreensão das raízes das identidades coletivas dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais provindas desses espaços, as formas de ocupação tradicional e 

o empoderamento histórico de seus territórios em seus diferentes contextos, sob 

diversos mecanismos e pressões expropriadoras. 

 Sendo assim, o projeto tem como grande desafio trazer algumas concepções da 

produção do espaço social da Capitania do Pará a partir das práticas espaciais indígenas 

e daquela emergente população cabocla, por meio das descrições problematizadas nas 

fontes investigadas, buscando interpretar e traduzir os percursos, itinerários e mapas dos 

indígenas e da sociedade “cabocla”, descortinando no espaço as dimensões do mundo 

social e interpretando as relações no âmbito da sociedade e natureza, além das marcas 

de ocupação de territórios por diferentes agentes sociais na Capitania do Pará.  

Tendo em vista as transformações do espaço colonial amazônico na era pombalina 

em termos cartográficos quanto à dinâmica da produção social, pretende-se [re]construir 

uma cartografia etno-histórica que rompa com trabalhos cartográficos meramente 

geográficos ou que apenas problematizam o espaço do poder, não se aprofundando no 

debate da construção, composição e das identidades socioculturais espaciais, do espaço 

                                                           
55 A perspectiva a qual pretendo amadurecer com o avançar da investigação é baseada nas proposta da 

obra “Sociedades caboclas amazônicas - Modernidade e invisibilidades”, organizada por Adams; 

Murrieta e Neves (2006), que argumentam a necessidade de expressar um reconhecimento mais 

abrangente da importância da história na formação das sociedades caboclas. Ao invés de “tupinização”, 

buscam o termo “caboclização” feito por Eugenne Parker aos eventos e condições que destruíram grande 

parte das sociedades ameríndias e transformaram seus sobreviventes, emergindo dessa (in)consequência a 

“cultura cabocla” do século XIX (ADAMS et al. 2006, p.19). 
6 A cartografia, desde de suas origens, foi associada à produção de mapas como forma de representação 

do espaço (BARASSI, 2013). De acordo com a Associação Cartográfica Internacional (ACI) (1996), 

citada por Sabota e Bueno (2013), a cartografia é o “conjunto de estudos e operações científicas, técnicas 

e artísticas que, tendo por base o resultado de observações diretas ou da análise da documentação, que se 

voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representação de objetos, 

fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos”.  Nesse sentido a proposta desse trabalho é romper 

com essa visão mais positivista da cartografia meramente espacial e aliar com a proposta mais moderna 

do Lefebvre (2006) da produção do espaço social juntamente com o método etnográfico que buscar fazer 

uma análise descritiva da cultura e das sociedades humanas. No caso da pesquisa vigente, a das 

populações indígenas do passado colonial e sua configuração com o processo de formação do espaço 

colonial. O mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju, apesar de ser um mapa contemporâneo em relação 

as populações e a cartografia estudada nesse trabalho, é até hoje a maior referência de uma cartografia 

etno-histórica com milhares de símbolos, cores e nomes representando 1.400 grupos de índios. Inédita na 

época, a empreitada reunia em um quadrado de 2 metros por 2 metros a primeira grande síntese do 

conhecimento etnológico disponível até aquele ano, boa parte dele recolhida pessoalmente. Trazia 

informações sobre localização, filiação linguística e movimentos de migração de tribos extintas e 

existentes no Brasil. 

 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 299



vivido e suas representações, para além de escalas, números e indicadores desta 

Amazônia indígena e afro-ameríndia. Espera-se, assim, construir interpretações de 

dinâmicas complexas e as múltiplas interações dos agentes sociais.  

Nessa linha, pretende-se investigar, identificar, codificar, mapear, desenhar, 

enfim, apontar fenômenos e símbolos, na forma de legendas e outras convenções desses 

interesses, à medida que este instrumento de análise retrate as diferentes experiências e 

estratégias socioespaciais.  

 Todo esse processo de elaboração de uma cartografia social e etno-histórica da 

população da Capitania do Pará, a partir do debate étnico-racial, vai ser de suma 

importância não somente para literatura interdisciplinar acadêmica, na ótica do 

cartógrafo, geógrafo ou historiador, como foi observado acima, mas também para uma 

contribuição mais consistente no debate das análises dos processos de transformação da 

sociedade, da economia e das identidades amazônicas no período colonial, assim como 

na atualidade, os processos de ocupação da Amazônia. segundo Rosa Acevedo (2009), 

eles formulam, novamente, interesses sociais, econômicos e políticos em disputa na 

visão da colonização interna.  

 

 Construindo uma cartografia etno-histórica: Questões teóricos-metodológicas 

‘Índios, caboclos e amocambados nos espaços amazônicos’ 

 

A população indígena, desde os tempos da “conquista”, foi mãos e pés dos 

lusitanos, já diria o padre João Daniel, no processo de conhecimento e ocupação da 

América portuguesa, que passa a ser mobilizada para atender a produção social do 

espaço amazônico colonial. Nos Estados Grão-Pará e Maranhão7 ocorreu a construção 

das aldeias, e posteriormente, das vilas e cidades. Constituiu-se, assim, desde o início da 

colonização, mão-de-obra em potencial, enquanto alternativa para os agentes coloniais, 

que acabavam disputando a mão-de-obra indígena com os jesuítas, até mesmo de forma 

conflituosa. 

Tendo em vista esta geografia regional e todas as dificuldades diante da vastidão 

da floresta amazônica, os colonos ficariam cada vez mais dependentes da acessibilidade 

não somente da mão-de-obra indígena, mas também do conhecimento destes nativos 

                                                           
7 Anteriormente, a vila de São Luís era sede da capitania do Maranhão, que também foi escolhida como 

sede da capital do Estado desde de 1626. Posteriormente, em 1751, deixou de ser capital do Estado e 

Belém assume o posto de capital do Estado do Grão- Pará e Maranhão. 
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para demarcação territorial na construção do Estado. A economia “dependia da 

decifração dos códigos da floresta, da leitura e do entendimento das  múltiplas  

linguagens  da  natureza;  o extrativismo, como prática de sobrevivência do 

conquistador, só seria viável em função do índio e da sua sabedoria no trato com o locus 

alterius” (COELHO, P.210-211) .  

 A Capitania do Pará, bem como o Estado do Brasil em meados do século XVIII 

estará no auge do debate de uma nova governamentalidade, na qual o controle e a 

segurança do território emergem com a urgência da questão da arregimentação 

populacional no espaço concebido.  

O planejamento e as representações do poder lusitano dessa nova 

governamentalidade implementada por meio das reformas pombalinas, nesse período, 

irão marcar imensamente os espaços coloniais da Amazônia, que serão transformados, 

sobretudo, o espaço concebido amazônico remodelado à imagem e semelhança de seu 

criador português. Tais transformações também alcançarão as populações nativas dentro 

e fora dos espaços coloniais arregimentados para as chamadas povoações de índios. 

 Esse novo mapa de povoações da Capitania do Pará foi mapeado censitariamente 

a partir de uma dicotomia do poder em povoações de brancos e de índios, deixando 

invisíveis, a priori, a identificação da população “cabocla”/ “mestiça” nos mapas de 

habitantes de 1773 a 1777; contudo, no recenseamento de 1778, essa população 

“mestiça” foi visibilizada, conforme os parâmetros de segregação racial dos censos 

deste período  

Entende-se ainda que esse espaço amazônico (social) em produção perpassa três 

momentos da triplicidade do espaço lefrebvriano (2006), que é uma característica 

subjacente a qualquer estrutura socioespacial, que investiga o espaço a partir de três 

momentos: o espaço concebido (representações do espaço); a prática do espaço 

(percebido) e o espaço vivido (o espaço das representações), apresentando simbolismos 

complexos, expressão do lado clandestino e subterrâneo da vida social, mas também da 

arte e espiritualidade.   

A cartografia - a grosso modo, pode-se dizer uma técnica de mapeamento de 

representações do espaço - é um dos instrumentos mais utilizados desde os tempos do 

Egito antigo e é até mesmo muito usada por nossos ancestrais ameríndios como forma 

de demarcação do território para legitimação do poder, a exemplo dos mapas antigos 
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que até hoje os indígenas mexicanos, especialmente os de Chiapas, guardam a sete 

chaves, elaborados pelos seus ancestrais Maias. Certamente, os hispânicos e lusitanos, 

os quais colonizaram as Américas em séculos posteriores, usaram também os mapas 

como instrumento de controle da soberania, da disciplina e da gestão governamental.  

 Nestas representações do espaço e de gente, estão os indígenas e os escravos 

africanos nesta cartografia da conquista, ou melhor, da invasão de meados dos séculos 

XVI, XVII e parte do século XVIII. Eles são, comumente, representados de forma 

estereotipada nas iluminuras dos mapas quinhentistas e seiscentistas, seguindo a 

perspectiva de duas ideologias concorrentes a respeito dos povos 

nativos que habitam fora do continente europeu.  

 Geralmente, a figura dos indígenas e dos escravos descritos nos 

relatos dos viajantes, dos conquistadores,  missionários,  dentre  outros  cronistas  

desses  povos, é do mau selvagem  e  do  bom civilizado e a figura do bom selvagem e 

do mau civilizado. Tais visões estereotipadas que passam por cima do “olhar de si” do 

ser em observação são recheadas, ou não, de termos religiosos. Nessa “antropologia” 

espontânea desta época, irão contaminar até nos dias hoje a perspectiva sobre esses 

povos, especialmente, o senso comum (LAPLANTINE, 2003, P.25-32). 

 Nesta direção, por exemplo, para o entendimento das representações do espaço 

(concebido) e da prática espacial (o espaço percebido), Benedict Anderson (2008) em 

sua obra Comunidades imaginadas nos aponta que era por meio da criação da imagem 

do Estado colonial que as três instituições de poder - o censo, o mapa e o museu - 

moldavam a forma e as representações de como as potências coloniais viam e tentavam 

manter o controle sobre suas colônias. O primeiro, assim como os mapas populacionais 

ou os mapas de povoações, possui a ideia fictícia de que todos estão presentes nele, e 

que todos ocupam um – e apenas um – lugar extremamente claro e sem frações. Essa é 

uma maneira de criar imagens adotadas pelo Estado colonial, que tinham origens muito 

anteriores às do censo dos anos 1870. 

 Os mapas, por meio de um plano geográfico - especialmente, os mapas 

quinhentistas e seiscentistas, os chamados mapas da conquista - criaram uma série de 

imagens da natureza, dos nativos e dos próprios colonizadores no plano geográfico que 

visavam não somente conhecer o espaço que estava sendo colonizado, mas também de 

mapear seus limites e fronteiras, segurança e defesa. Já os museus e a imaginação 
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museológica são profundamente políticos, e buscavam criar uma imagem gloriosa junto 

à população do novo Estado. 

 Assim, mutuamente interligados, censo, mapa e museu refletem o estilo do 

pensamento do Estado colonial tardio em relação a seus domínios. A “urdidura” desse 

pensamento era uma grade classificatória totalizante que podia ser aplicada com uma 

flexibilidade ilimitada a qualquer coisa sobre o controle real ou apenas visual do Estado: 

povos, regiões, religiões, línguas, objetos produzidos, monumentos etc. (ANDERSON, 

2008, P. 253). 

 Esta Amazônia inventada pelos colonizadores pode ser investigada a partir 

destas três fontes de instituição de poder, nas quais as práticas espaciais são percebidas 

pela população indígena e afro-ameríndia, distribuídas e deslocadas para as povoações 

de brancos e povoações de índios, que passam também a marcar, demarcar e lutar 

legalmente por terra, no caso dos índios livres e alforriados. A estrutura do aldeamento 

pombalino, conforme observou Sampaio (2010), possibilitava a manutenção de redes de 

parentescos e de sólidas relações étnicas.  

 Na medida em que as lideranças indígenas eram reconhecidas no cenário político 

das vilas, elas buscavam utilizar os dispositivos legais para resolver os conflitos no seu 

tempo e espaço8, seja para ter, de alguma forma, acesso à riqueza do mundo colonial no 

qual residia, a exemplo do controle da mão de obra indígena, seja pelas disputas de 

terras, forjando assim experiências do viver em aldeamentos pombalinos a partir deste 

forte laço de identidade indígena que se estreitava a medida que esses foram 

incorporados no espaço colonial. As leis criadas durante e pós-Pombal, com fortes 

mecanismos de deleção dos referenciais étnicos indígenas, os transformaram em 

                                                           
8 A respeito dos conflitos entre colonos e indígenas, um governante escreve a um secretário da corte da 

seguinte forma: “Descobrindo, por acaso, no cartório da câmara desta cidade (Belém) os papeis inclusos, 

quis ter à gosto de mandar a Vossa Exe. Para ver a mais autêntico testemunho do injusto domínio, que os 

nobres da companhia tiveram sempre aos pobres índios deste estado”. Então remete que o fato dos índios 

não governarem suas terras é devido a sua forma de governo diferente. Devido a isto, as aldeias 

localizadas no interior do Estado não sofrem tanta influência dos colonos, mas ainda assim, são 

subordinadas aos comandos da sede. Fonte: OFÍCIO do [governador interino do Estado do Maranhão e 

Pará], Bispo do Pará, [D. fr. Miguel de Bulhões e Sousa], para o [secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a publicação de um  bando pelo governador e capitão 

general do Estado do Maranhão e Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, relativo à administração 

dos índios livres e alforriados, de modo a solucionar os conflitos existentes entre estes e os moradores 

daquela capitania. 

Anexo: 2ª via. AHU_ACL_CU_013, Cx. 38, D. 3598.  
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vassalos e acabaram por conduzi-los a um campo de unidades e embates por seus 

direitos neste Grão-Pará colonial.   

No que se refere à composição étnica da população, a fonte censitária em processo 

de análise faz uma clara distinção entre povoações de brancos e povoações de índios, 

conforme mencionamos acima, as quais eram agrupadas pelas freguesias que as 

compõe, em que quase que hegemonicamente, predominava um maior número de 

freguesias pertencentes aos denominados “lugares de índio”. 

Dessa forma, os indivíduos ainda eram distinguidos na contagem realizada de 

categorias excluídas e incluídas arbitrariamente, a exemplo: “Pessoas em geral com 

exceção de índios aldeados”, “Índios Aldeados ou estabelecido em Povoações” e 

“Escravos”9. Logo, podemos aqui relacionar com a organização de trabalho da época e 

buscar responder sobre de que forma configurava-se a produção do espaço social, seus 

avanços e recuos, já que todos os mapas populacionais descritos acima contabilizaram 

sua população pelas  estruturas sociais, sendo que o Mapa de 1790 irá trazer 

informações por freguesia sobre terras, gêneros do sertão, agriculturas e plantações.  

Nessa perspectiva, o debate da questão étnica10 é de suma importância para a 

Amazônia, a fim de buscar compreender uma sociedade colonial multicultural em que 

cada um dos grupos constituintes mantém sua crença, sua língua  (e a língua geral) e sua 

cultura, mas na qual todos se relacionam na situação comum da dominação colonial 

(FURNIVALL, 1991; BARTH 1986; 1990). Uma vez mais, pressupõe-se um cenário no 

qual diferentes grupos étnicos interagem, definindo por meio desse mesmo contato, a 

natureza e o alcance de suas relações recíprocas, independente de rastrear “unidades 

étnicas correspondentes a cada cultura” (BARTH, 1976, P.9). 

                                                           
9 “Mapas dos habitantes do Pará e Rio Negro de 1773-1774” AHU_ACL_CU_013, Cx.72, D. 6100 

(Acervo AHU CAPITANIA DO PARÁ - Projeto Resgate). 
10 Trata-se da análise étnico-racial na perspectiva “barthiana” em que se desloca o interesse analítico dos 

próprios grupos étnicos para a criação e a persistência de suas interfaces, suas fronteiras, suas relações, e 

é suficientemente explícito ao qualificar a empreitada como "uma investigação empírica do caráter dos 

limites étnicos” (BARTH, 1976, P. 09). Leva-se em consideração os fatores ecológicos e demográficos, 

respectivamente a noção de um meio que prima o contato ou a franca competição entre grupos étnicos e o 

segundo, a idéia de que existe um "trânsito" ou uma "osmose" através de seus limites. No entanto, o ponto 

que se deve deixar claro é o fato de não haver unidades sociais preexistentes a se vincular posteriormente 

umas às outras. A própria relação as constitui como tal: "Em outras palavras, as distinções étnicas não 

dependem de uma ausência de interação e reconhecimento social; pelo contrário, geralmente estas são o 

próprio fundamento sobre o qual estão construídos os sistemas sociais que tais distinções contêm" (Idem, 

1976, P.10). A análise deve ser "gerativa" e não pode limitar-se a explorar a conservação ou a persistência 

dos grupos étnicos, mas tem de procurar esclarecer a dinâmica incessante de conformação e 

reestruturação dos mesmos (Ibdem, 1976, P.11).   

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 304



O reflexo desse quadro étnico é muito bem retratado por Flávio Gomes (2011), ao 

analisar o processo de etno-gênese em variadas regiões. As cosmologias indígenas e 

africanas, as expectativas dos contatos, as primeiras gerações de colonos e 

trabalhadores, assim como as línguas e cultura material são muitas vezes facetas 

históricas, arqueológicas e antropológicas ocultas em análises que acentuam as 

dinâmicas coloniais de ocupação e economia cristalizada.  

Sabe-se muito pouco sobre como inúmeras micro-sociedades indígenas, bem 

como setores coloniais, incluindo africanos escravizados recém-chegados, perceberam 

as políticas de colonização. A partir das suas próprias lógicas e culturas, acredita-se que 

elas foram adaptando e [re]significando seus padrões de assentamento, migração, 

parentesco, deslocamento geográfico, práticas fúnebres, dentre outros.  

Essas microssociedades indígenas podem ser localizados, assim, em diferentes 

partes da extensa Amazônia, em especial, onde havia aldeamentos e organização do 

trabalho compulsório, além de vinculações econômicas. Há registros sobre o aumento 

de fugas e o estabelecimento de fugitivos em novas comunidades num processo de etno-

genese, ainda pouco estudado. Logo, nessa pesquisa serão conectadas perspectivas 

teóricas para se pensar o fenômeno do ressurgimento de identidades étnicas indígenas e 

“caboclas”11 com a possibilidade de testar metodologias da pesquisa empírica nos 

arquivos coloniais.   

O grande desafio desta proposta de cartografia etno-histórica é buscar investigar o 

espaço das representações e o espaço vivido, por meio das vozes indígenas filtradas nas 

fontes para o período colonial. Estrategia de pesquisa é um pouco mais complicado, 

pois a maioria da documentação citada acima retrata o espaço na perspectiva dos 

colonizadores, representando, assim, o espaço concebido do poder metropolitano12.  A 

rigor, o passo desafiante é justamente esse: a investigação do espaço vivido desses 

                                                           
11Na perspectiva levantada por Harris, esses “caboclos” são re-localizados “na formação das sociedades 

camponesas amazônicas em um algum momento entre a expulsão dos missionários (1770) e cabanagem 

(1830), transforma essas sociedades em invenção das forças modernas e da colonização, e dependentes 

das mesmas”. Ao passo que são distintamente locais, de modo relacional e ambiental, e independente por 

serem detentoras de recursos econômicos chave.  Logo possuindo um caráter ambivalente no tempo e no 

espaço (HARRIS, P.83).  

12 A estratégia metodológica da mediação cultural apontada por Paula Montero (2006) nos orienta a fazer 

um filtro das fontes documentais para que se possa entender o lócus das vivências indígenas a partir da 

interculturalidade, especialmente a documentação missionária, de modo a compreender como se produz 

histórica e socialmente a “convergência de horizontes simbólicos” entre os grupos indígenas e 

missionários. O foco desse método é o espaço social e simbólico das relações dos sujeitos viventes. A este 

lócus de relações generalizadoras a autora vai chamar de espaço de mediação cultural. 
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povos indígenas a partir dos seus relatos próprios descritos, especialmente, por muitos 

missionários e viajantes em crônicas de viagem nesse período por meio do 

entendimento que as fontes não são meramente instrumentos de dominação colonial, 

mas sim espaços de encontros entre culturas distintas. A mediação cultural na leitura 

dessas fontes se faz necessária para “revelar” essa cartografia das representações do 

espaço vivido.  

O espaço simbólico desses povos é configurado a partir suas relações míticas com 

a natureza e sua prática espacial, sendo subordinados e dominados pelas forças das 

representações do espaço gestadas pelas ideologias e saberes da época das estruturas 

dominantes. Como exemplo, podemos citar uma cartografia indígena, que a partir do 

filtro das fontes, traz o “olhar e voz” dos índios para a movimentação espacial dos 

próprios colonos, missionários, viajantes naturalistas, ou ainda a demarcação e defesa 

territorial. Outra exemplificação importante de espaço das representações dos povos 

indígenas e do “caboclos”13 seria a problematização de uma cartografia da resistência 

por meio de uma investigação do espaço vivido dos mocambos na Amazônia, quando 

há o encontro intenso entre indígenas e africanos, especialmente para a formação desse 

espaço amocambado em meados do século XVIII e na configuração espacial afro-

indígena na revolução cabana14.  

Estas estratégias da interculturalidade, da mediação cultural e das práticas do 

cotidiano certeaunianas (1998), vislumbradas nesta investigação, podem, assim, 

caminhar na direção da elaboração de uma cartografia etno-histórica alicerçada nas 
                                                           
13 Questões que envolvem a formação da sociedade ‘caboclas’ ou mestiças problematizados a partir da de 

seus hábitos culturais que envolvem sua sexualidade, homens e mulheres, subjugados a uma realidade 

específicaeja vinda de forma exógena, administração metropolitana, seja de forma interna, pactos, 

negociações e confrontos da população local conflitando entre si. VER: GÚZMAN, Décio de Alencar. 

“Índios misturados, caboclos e curibocas: análise histórica de um processo de mestiçagem, Rio Negro 

(Brasil), séculos XVIII e XIX. In: ADAMS, Cristina; MURRIETA, Rui & NEVES, Walter. Sociedades 

Caboclas Amazônicas: Modernidade e invisibilidade. São Paulo: Annablume, 2006.pp. 67-81. HARRIS, 

Mark. Presente ambivalente: Uma maneira amazônica de estar no tempo. In: ADAMS, Cristina; 

MURRIETA, Rui & NEVES, Walter. Sociedades Caboclas Amazônicas: Modernidade e invisibilidade. 

São Paulo: Annablume, 2006.pp.81-82.   

14 De acordo com Flávio Gomes (2005), eram frequentes as fugas e a formação de mocambos de índios, 

não raras vezes juntamente com os negros. Isso aconteceu em diversos espaços do Grão-Pará, 

principalmente durante a administração pombalina, tanto no momento de implantação como depois da 

desestruturação dos diretórios dos índios. Nesse contexto, populações indígenas inteiras eram retiradas, 

“resgatadas” ou por meio dos descimentos acabavam sendo arregimentadas para trabalhos compulsórios 

por toda área colonial. Essa constante migração das populações nativas, transferidas de suas localidades 

de origem para as feitorias, fortificações e outras regiões de produção extrativa e de agricultura resultou 

em um processo longo e sofrido para as populações indígenas amazônicas, o que também gerou 

resistências, lutas, levantes, fugas e a formação de mocambos (p.59-60).  
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estratégias metodológicas e na variedade das fontes - mapas coloniais; mapas 

populacionais; diários de viagem dos viajantes e missionários; além de outros 

documentos que reportem o período pesquisado.  

Esses materiais permitem a reconstrução de uma cartografia da resistência, ao 

descortinar percursos, itinerários, a comunicação entres os sujeitos (os códigos 

compartilhados), que tragam à torna a oculta sociedade “cabocla” das fontes oficiais, 

bem como os espaços de resistências, a lembrar dos mocambos que também são locais 

de “encontros”, além dos ritos festivos e religiosos como demarcadores de territórios 

nas interfaces espaciais das representações coletivas indígenas e “caboclas”. 
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