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Casamentos indígenas, casamentos mistos, assimilação étnica e social
(Brasil, 1755-1822)

Resumo

Um dos principais eixos das reformas pombalinas no Brasil era a meta de assimilar os
índios à população colonial, tanto em termos culturais, “desterrando-os” de seus
“costumes gentílicos”, quanto em termos étnicos e sociais, promovendo a mistura e a
miscigenação deles com a população livre colonial. Para isso, foram incentivados os
casamentos mistos entre “índios” e “brancos”. A lei de 4 de abril de 1755 é o marco
mais contundente do início dessa política, pois ofereceu um conjunto de privilégios
políticos e econômicos importantes e socialmente valorizados aos contraentes de
casamentos com indígenas e seus descendentes. O objetivo da conferência é
problematizar a proposta assimilacionista da Coroa à luz de três circunstâncias
históricas e sociais que podiam afetar o projeto reformista em curso: o ponto de vista
dos índios sobre casamento e casamentos mistos; os óbices socioculturais à mistura de
sangue, baseados nas ideias de raça, qualidade e suposta inferioridade dos índios; e os
tipos de cônjuges envolvidos nos casamentos com indígenas. Para isso, recorrerei a
exemplos e circunstâncias histórias da capitania do Espírito Santo, base de referência
de minhas pesquisas empíricas.
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