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Resumo: O artigo assenta-se no estudo de parte de uma documentação histórica 

referente à região do atual Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e sul de Goiás, 

com vistas a contribuir para a reconstituição do panorama etnográfico e histórico do 

contato entre índios e negros na região. A partir de sucessivas interpretações e 

análises do material coletado perscrutamos por em evidência uma complexa rede de 

identidades e alteridades no eixo das coexistências e das sucessões espaço-

temporais entre os Kayapó meridionais e os negros fugidos da escravidão. Para 

tanto, o diálogo fecundo entre antropologia e história respalda a interpretação das 

fontes coletadas nos arquivos e bibliotecas.  

Introdução: As investigações sobre as relações interétnicas na etnologia brasileira 

se pautaram, durante décadas, sobretudo no contato entre “brancos” e índios e entre 

“brancos” e negros. Poucas são as pesquisas sobre as relações interétnicas de 

índios entre si e, quase nulas, as que se assentam nas relações entre índios e 

negros. Talvez seja por isso que a historiografia local, quando se preocupou com as 

relações de contato no Triângulo Mineiro, apontou somente para as relações das 

expedições da Administração colonial com os Kayapó meridionais. E mesmo aí, por 

duas tendências já superadas. A primeira foi crer nas “alegorias da colonização” 

construídas para opor os Kayapó (selvagens) aos não índios (civilizados). A 

segunda foi criar a imagem idílica do Kayapó indefeso ante o avanço colonial. Em 

ambas as visões, esses índios não aparecem como sujeitos históricos conscientes, 

e por isso mesmo estão sendo superadas. Além disso, o que ainda precisa ser 

investigado são as relações dos Kayapó com outros índios e com negros fugidos. 

Parcelas até então silenciadas, índios e negros compartilharam experiências que só 

no inicio do século XXI estão sendo objeto de estudos sistemáticos por parte da 

antropologia e da história. 

Assim, o diálogo fecundo entre Antropologia e História respalda as discussões 

teóricas e metodológicas para a interpretação das fontes consultadas, porque 

aproxima o material da História, as fontes documentais, do objeto da Antropologia: o 

outro. Por isso, esse trabalho se apóia, no prisma teórico de Marshall Sahllins (2008) 

e no escopo metodológico de Carlo Ginzburg (1989). Em face disso, a pesquisa 

pretende contribuir para romper com estereótipos, estigmas e concepções veladas 

sobre a perspectiva na qual foi, e ainda são inseridos índios e negros, primando 

assim à elaboração de uma história a contra pêlos. 



Objetivos: Análise de parte de uma documentação histórica dos séculos XVIII e XIX 

referentes à atual região do Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e sul de Goiás 

com vistas a contribuir para o estudo das redes de identidades e alteridades 

construídas entre os Kayapó meridionais e os negros fugidos da escravidão. 

Metodologia O material básico de pesquisa consiste numa variada documentação 

histórica publicada e inédita. Como se trata de material de estudo da história, mas 

tratado da perspectiva da alteridade foi utilizado na leitura desse material o 

paradigma indiciário ou semiótico de Carlo Ginzburg (1989). Assim, os quadros 

empíricos e teóricos articulados na bibliografia concernentes a índios e negros nos 

séculos XVIII e XIX são peças-fragmentos passíveis de estudo. No que tange ao 

modus operandi da interpretação dos documentos, seguimos os preceitos da análise 

documental sistematizados por Cellard (2008), sendo eles: o contexto que se refere 

à análise da conjuntura política, social, econômica e cultural, na qual o documento 

foi produzido; o autor; assenta-se na busca de compreensão dos interesses – muitas 

vezes não confessos – de um autor do texto. Autenticidade e confiabilidade do texto, 

avaliar os critérios de fidedignidade e procurar descortinar o fino véu de interesses 

que podem revestir a produção de um determinado documento.  

Desenvolvimento Os documentos coletados apresentam fortes indícios da 

presença na região de índios do tronco Jê, (sobretudo Kayapó), e de uma complexa 

rede de alteridades e identidades que esses índios mantinham entre si, entre eles e 

os não-índios e, entre índios e negros fugidos.Tratando-se da região do Campo 

Grande e do período histórico delimitado, um relato parece-nos fulcral para afirmar a 

coexistência de negros, e índios Kayapó. Na Carta da Câmara Tamanduá acerca 

dos limites de Minas Gerais com Goyaz enviada a Rainha Maria I se lê “[...] sendo 

acometidos dos gentios coyapó com a morte de cinco companheiros[...]” (SYLVA, 

1897, p. 378) O documento é explicito no que tange ao trato dos índios Kayapó 

frente à expedição – o ataque. Via de regra, em suas investidas contra não índios 

eles matavam o maior número de pessoas possível, queimavam, destruíam e 

roubavam bens materiais móveis. No entanto, com outros coletivos, como por 

exemplo negros fugidos da escravidão, as relações de contato se davam, às vezes, 

por estratégias de aliança,   

Assim, as descrições históricas sobre as estratégias de ações desses índios em face 

desses diferentes outros nos levam a hipótese de construção de uma identidade não 

fixa ou substancial, mas relacional, contextual, histórica e social, porque depende 



das circunstâncias e dos sujeitos sociais envolvidos. Portanto, a compreensão das 

relações de contato se fundamenta na perspectiva de Marshall Sahlins (1990), para 

o qual a cultura é historicamente ordenada tanto quanto a história é culturalmente 

ordenada, e na certeza de que para os Kayapós, coexistiram um identidade 

concêntrica como uma identidade diametral, a depender das situações históricas e 

dos sujeitos sociais envolvidos.  

Resultados Preliminares: Na primeira descrição do contato que Antônio Pires de 

Campos teve com esses índios em 1723, ele sublinha um fato “indelével desses 

indígenas que marcaria todas as suas descrições no século XVIII: a guerra” (MANO, 

2011, p.196). Portanto, a relação desses índios com o mundo exterior seria mediada 

pelas contendas, mas esta apreendida como produção ontológica, sendo dimensão 

do próprio regime simbólico e relacional. Ao que tudo indica, as relações históricas 

de contato estão fundadas nos mitos de origem que, pela guerra e predação do 

mundo exterior produziram o mundo interior e podem ilustrar o modo de vida 

simbólico, estrutural e relacional desses índios com os não índios no século XVIII. 

Assim, num primeiro momento há a reprodução da estrutura, isto é, a história é 

também estabelecida por estrutura de significação. Porem, essas não são fixas ou 

eternas, justamente porque o contato entre lógicas culturais distintas instaura um 

novo panorama, sendo incorporados novos elementos que permitem a 

transformação das estruturas simbólicas. Para o caso dos Kayapó essa dinâmica 

pode ser observada temporal e espacialmente. Temporal quando da guerra no XVIII 

passam a paz no XIX; e espacialmente porque não índios e negros fugidos serviram 

para colocar em ação diferentes estratégias simbólicas e práticas de contato. 
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